گزارشگر:
سجیه حسینی
برگآرا:
طاهر پیمان

«

در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد جتاوز كنند ـ حقوقی كه

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

قانون اساسی يا قوانني ديگر برای او به رمسيت شناخته است ـ هر

مدیر مسوول:
سمونوال عتیق اهلل نیکمل ساعی

شخصی حق مراجعهء موثر به دادگاههای ملی صاحل را دارد.

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

مادهی هشتم 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 :

«

حقوق مجنی علیها
مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل میباشد:
 .1تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.
 .2دسترسی به مرکز حمایوی یا خانۀ امن یا سایر محالت
مصؤون به موافقۀ وی.
 .3دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رایگان.
 .4داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی.
ماده ششم قانون منع خشونت علیه زنان

«

فهرست مطالب
سرمقاله
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7

زنان پولیس؛ پیشگامان تغییر و امنیت جامعه

8

نیروهای دفاعی  -امنیتی؛ شاهرگ ثبات و قوام افغانستان و منطقه

 10کودکان افغانستان با مشکالت جدی مواجهاند و باید مورد حفاظت قرار گیرند
 12رویای حوا رضایی به کمک شوهرش به حقیقت مبدل شد
 14په افغاين ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تعلیمي خنډ
 16په افغاين ټولنه کې ښځه د بدو رواجونو ښکار
 18نتایج یک تحقیق؛ ۸۹درصد «معلوالن» از طرز فکر جامعه رنج میبرند
 20د اسالم له نظره د ښځو اقتصادي ګډون
 22برنامهی آموزش رانندهگی برای زنان در جوزجان
 24فوزیه کوفی جایزهی «تنوع و توسعهی پایدار» بنیاد خانهی آسیا را از آن خود کرد
 26فصل سرما و کودکان خیابانی
 30افغان مېرمنې د هرن په برخه کې
 32شعر بخوانیم
 34حضرت بي بي فاطمة الزهرا رضي اهلل تعالی عنها
 36په افغانستان کې د برشي حقونو ارزښت او ستونزې
 38حسینه صافۍ :ښځې په دولت جوړونه کې مهم او ارزښتناک رول لري
 39دختران ورزشکار به حمایت از پولیس ملی  20کیلو مترفاصله را رکاب زدند
 40رخشانه ،از نخستین آواز خوانان زن افغانستان درگذشت
 42یافتههای هیئت نظارتی ریاست حقوق بشر وزارت امور داخله از والیت هلمند
 44مروه امینی :فعالیت ادارهی «مبارزه علیه آزار و اذیت» به زنانی که امکان دسترسی به ادارات دولتی را ندارند کمک بزرگی میکند
 46زنان پولیس بهتر میتوانند به قضایای خانوادهگی رسیدهگی کنند
 48افراد شوخ طبع از آرامش بیشتر روانی برخوردار اند
 50کمیسیون حقوق بشر :آتشبس کنید؛ ادامهی خشونتها زنان و کودکان بیشتر را آسیب میزند

همهیما در برابر بازماندهگان
شهدای نیروهای امنیتی
سرمـــقاله مسوولیت داریم
نیروهــای پولیــس ملــی پــاسداران واقعــی عــزت ،اســتقالل و تمامیــت ارضــی افغانســتان اســتند کــه بــا گذشــت هــر
روز مــورد اعتمــاد بیشــتر مــردم قــرار میگیرنــد و ایــن نیروهــا همــواره در برابــر تروریســتان و دشــمنان صلــح و ثبــات
مــردم افغانســتان ســینهی خــود را ســپر نمــوده و ثابــت ســاخته انــد کــه قهرمانــان واقعــی و فرزنــدان اصیــل کشــور
اســتند.
بــدون شــک مــردم افغانســتان ،جانفشــانیها و قهرمانیهــای نیروهــای امنیتــی و دفاعــی شــان در دفــاع از کشــور
و حفاظــت از جــان و مــال مــردم را هرگــز فرامــوش نخواهنــد کــرد و در هــر لحظــه بــه حمایــت از آنهــا کنارشــان
خواهنــد بــود.
نیروهای قهرمان امنیتی کشور جهت تامین امنیت مردم و حفاظت از مال شان قربانیهای بیشمار داده اند.
همــان گونــه کــه هموطنــان شــریف حمایــت خــود را از نیروهــای امنیتــی اعــام داشــته انــد ،انتظــار داریــم در حــد
امــکان از خانوادههــا و بازمانــدهگان نیروهــای امنیتــی هــم حمایــت کننــد .فــرق نمیکنــد کــه چــه کمکــی بــه یکــی
از بســتهگان شــهدای نیروهــای امنیتــی انجــام میدهیــد؛ امــا آنچــه قابــل اهمیــت اســت ایــن کــه در حــد تــوان تــان،
در هــر بخشــی کــه ذهنتــان یــاری میدهــد و دس ـتتان میرســد کوتاهــی نکنیــد .شــاید یکــی از شــما یتیــم یــک
ســرباز شــهید نیروهــای امنیتــی را شــامل مکتــب بســازید! بــدون شــک ایــن کمــک بزرگــی اســت ،چــون بــا ایــن کارتــان
آینــدهی او را تضمینکردیــد .کاری کــه اگــر پــدرش زنــده میبــود مســوولیت انجــام آن را داشــت ،امــا بــه خاطــر تامیــن
امنیــت مــن و تــو جــام شــهادت نوشــیده اســت .پــس بــا ایــن کارمــان مــا نیــز اندکــی دیــن خــود در برابــر یــک شــهید
نیروهــای امنیتــی مــان را ادا کردیــم.
بــه همیــن ترتیــب در هــر ســطح و هــر بخشــی کــه دسـتتان میرســد اگــر بــه یکــی از بســتهگان شــهدای نیروهــای
امنیتــی بــر میخوریــد بــه او کمــک کنیــد .یادمــان باشــد کــه هم ـهی مــا در برابــر هــر یکــی از اعضــای خانوادههــا و
بســتهگان شــهدای نیروهــای امنیتــی مســوولیت داریــم ،زیــرا آنهــا بــه خاطــری شــهید شــدند کــه مــا و شــما در امنیــت
زندهگــی کنیــم.
دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بــه پاســداری از قهرمانیهــای شــهدای نیروهــای امنیتــی خانوادههــای آنهــا را
همــواره مــورد تقدیــر قــرار داده اســت.
بــا فــرا رســیدن فصــل ســرما شــاید شــماری از هموطنــان نــادار مــا بــه حمایــت و همیــاری نیــاز داشــته باشــند کــه در
ایــن میــان نیــز خانوادههــای شــهدای نیروهــای امنیتــی و ســایر شــهدای کــه در حمــات تروریســتی شــهید شــده انــد
بیشــتر بــه کمــک نیــاز دارنــد ،مســوولیت انســانی و شــهروندی ماســت کــه دســت همدیگــر را بگیریــم ،چــون ســخن
معــروف اســت کــه؛ بنــی آدم اعضــای یکدیگــر انــد . . .
افغانســتان خان ـهی مشــترک همــه افغانهاســت و غــم و شــادی باشــندهگانش نیــز مشــترک اســت .تجرب ـهی تاریخــی
ثابــت ســاخته کــه مــردم افغانســتان روزهــای دشــواری را بارهــا تجربــه کــرده انــد ،امــا بــا حفــظ یکپارچگــی و وحــدت
در مقابــل هــر آزمونــی موفــق شــده انــد.

محمد مسعود اندرابی:

پولیس زن
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طالبان پس از ناکامی در میدانهای جنگ ،به
کشتار غیرنظامیان متوصل شده اند
محمــد مســعود اندرابــی وزیــر امــور داخلــه کشــور ،بــه روز دوشــنبه (  15جــدی) بــا حضــور در پارلمــان ضمــن پاســخ بــه پرسـشهای نماینــدهگان
مــردم در مــورد وضعیــت امنیتــی کشــور ،پیرامــون پالنهــا و برنامههــای کاری ایــن وزارت معلومــات مفصــل و همــه جانبــه ارایــه نمــود.
وزیــر امــور داخلــه در نشســت عمومــی محلــس نماینــدهگان گفــت کــه گــروه طالبــان بــه منظــور امتیازگیــری بیشــتر در رونــد صلــح ،حمــات خــود
را در کشــور افزایــش دادهانــد و تحــرکات شــان در والیــات مختلــف کشــور از ســوی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی دفــع گردیــده اســت.
وزیــر امــور داخلــه بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام قتلهــای هدفمنــد از ســوی گــروه طالبــان ســازماندهی میشــود ،تصریــح کــرد کــه ایــن عملکــرد
طالبــان بیانگــر ضعــف و شکســت ایــن گــروه در میدانهــای نبــرد اســت.
او گفت که به منظور خنثیسازی و مهار پالنهای خصمانهی تروریستان ،برنامه و پالنها روی دست گرفته شده است.
وزیــر امــور داخلــه در بخشــی از ســخنانش تصریــح کــرد :کار روی ایجــاد یــک ظرفیــت جدیــد کــه متشــکل از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی میباشــد،
جریــان دارد و در حــال حاضــر یــک بخشــی از آن در والیــت فــراه فعالیتهــای شــان را آغــاز نمــوده کــه نتیجــهی مطلوبــی را در ســرکوب
تروریســتان طالــب در پــی داشــته اســت.
محمــد مســعود اندرابــی همچنــان از برنامههــا و پالنهــای اجرایــی یــاد کــرد و گفــت« :مــا بــه خاطــر خودکفایــی نیروهــای امنیتــی یــک پــان
مشــترک داریــم کــه اکنــون در حــال اجــرا میباشــد ».او تصریــح کــرد کــه در وزارت امــور داخلــه بــا فســاد مبــارزهی جــدی صــورت گرفتــه و
در حــال حاضــر فســاد ســازمان یافتــه از ایــن وزارت ریش ـهکن گردیــده اســت و در برخــی واحــد هــای کــه فســاد اداری بــه شــکل فــردی وجــود
داشــته باشــد ،تــاش بــر شناســایی و مهــار آن نیــز جریــان دارد.
پیــش از ایــن بــه تاریــخ نهــم جــدی ســال جــاری خورشــیدی محمــد مســعود اندرابــی وزیــر امــور داخلـهی کشــور در نشســت عمومــی مجلــس ســنا
حضــور یافــت و در مــورد اوضــاع امنیتــی کشــور بــه ســناتوران معلومــات داد.
وزیــر امــور داخلــه بــا اشــاره بــه افزایــش خشــونتها از ســوی گــروه طالبــان بــه منظــور کســب امتیــاز بیشــتر در رونــد گفتگوهــای صلــح ،گفــت
کــه ایــن گــروه پــس از ناکامــی در جبهــات جنــگ ،بــه کشــتار مــردم ملکــی رو آوردهانــد کــه ایــن عمــل آنــان جنایــات جنگــی و همچنــان در
مغایــرت بــا تمــام اصــول و ارزشهــای اســامی و بشــری میباشــد.
وزیــر امــور داخلــه گفــت کــه طالبــان پــس از شکســت در میدانهــای جنــگ و متقبــل شــدن تلفــات ســنگین ،اکنــون دســت بــه ترورهــای
هدفمنــد و جاســازی ماینهــای مقناطیســی و کنــار جادهیــی زدهانــد کــه قربانــی آن همــه افــراد ملکــی و بیگنــاه میباشــند.
آقــای اندرابــی تصریــح کــرد کــه اقدامــات عملــی بــرای مهــار و از بیــن بــردن شــبکههای ترویســتی کــه در ترورهــای هدفمنــد و جاســازی ماینهــا
نقــش دارنــد ،برداشــته شــده و تعــدادی از ایــن جنایتــکاران نیــز از ســوی نیروهــای امنیتــی بازداشــت شــدهاند.
وزیــر امورداخلــه همچنــان در ایــن نشســت مجلــس ،روی برخــی از موضوعــات در مطابقــت بــه پرســشهای ســناتوران از جملــه چگونگــی
تشــکیالت پولیــس و رســیدهگی بــه چالشهــای منســوبین متقاعــد ،بــه صــورت مفصــل معلومــات ارائــه نمــود.

زنان پولیس؛
پیشگامان تغییر و امنیت جامعه

وحیده اچکزی
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بــا آنکــه در دو ده ـهی گذشــته بــا حامیــت حکومــت ،حضــور زنــان در
جامعــه بیشــر شــده اســت و بــرای زنــان فرصتهــای خوبــی مســاعد
شــده اســت کــه تحصیـل کننــد و نقشهــای اجتامعــی داشــته باشــند.
امــا نبــود فضــایبــاز اجتامعی ،ســاختار ســنتی جامعــه ،رســم و عنعنات
و باورهــای کهنــه ،عــدم امنیــت و ســاختارهای تکجنســیتی جامعــه از
جملــه چالشهــای عمــدهای بــه حســاب میآینــد کــه ســبب میشــود،
زنــان در مقاســه بــه جمعیــت شــان هنــوز هــم درعرصههــای اجتامعــی
حضــور کمــری داشــته باشــند .زنــان افغانســتان کــه در زمــان حاکمیـت
طالبــان از حقــوق اولیـهی انســانی شــان محــروم بودنــد و منیتوانســتند
بــه کار و تحصیــل بپردازنــد؛ پــس از شــکل گیــری نظــام جدیــد در تحــت
حامیــت جامعـهای جهانــی ،ایــن محدودیتهــای رســمی و نظاممنــد در
برابــر زنــان شکســته شــد و اکنــون میتــوان گفــت تقریبــأ از بیــن رفتــه
اســت .در حــال حــارض زنــان میتواننــد بــرای آمــوزش و فعالیتهــای
اجتامعــی ،سیاســی و اقتصــادی شــان در جامعــه حضــور داشــته باشــند
و بــه آمــوزش و تحصیــل بپردازنــد و افــزون بــر ایــن کــه در ادارههــای
ملکــی حکومتــی وظیفــه اجــرا میکننــد ،در ترکیــب نیروهــای پولیــس و
اردو نیــز شــامل شــوند و در عرصـ هی سیاســت بــا مــردان ،بــرای رهــری
جامعــه نقــش فعــال و تاثیرگــزار را داشــته باشــند.
حضــور زنــان در صفــوف نیروهــای امنیتــی بــه ویــژه پولیــس ملــی
یکــی از نیازهــای جــدی جامعــه اســت کــه بــدون حضــور زنــان کارکــرد
نهادهــای امنیتــی ناقــص میباشــد.
دولــت برنامههــای را بــرای جلــب ،تربیــت و آمــوزش زنــان در بخــش
رهــری و رزمــی نیروهــای امنیتــی روی دســت دارد و بــرای زنــان
فرصتهــای بیشــری را در نظــر گرفتــه اســت کــه شــامل صفــوف
پولیــس ملــی و اردو ملــی شــوند.
وزارت امــور داخلــه بــا اســتفاده از فرصــت و امکاناتــی کــه ایــن وزارت
در اختیــار دارد ،تــاش میکنــد تعــداد پولیــس زن را بنــا بــه رضورت

و نیازمنــدی جامعــه در صفــوف نیروهــای پولیــس
ملــی کشــور افزایــش دهــد.
ایــن وزارت همچنــان بــرای ســهمگیری بیشــر
زنــان در صفــوف پولیــس ملــی ،ســهولتها و
امتیازهــای بیشــری را بــرای زنــان نیــز در نظــر
گرفتــه اســت ،بــه پولیــس زن کــه در مرحلــه
آمــوزش قــرار دارنــد؛ امتیــاز و حقوقــی را میدهــد
کــه پولیسهــای شــامل در اجــرای وظیفــه
میگیرنــد .ایــن فرصتهــا بــه زنــان و دخــران
کمــک میکنــد کــه در تشــکیالت پولیــس شــامل
شــوند و در بــاال رفــن نقــش زنــان در نیروهــای
امنیتــی کمــک مناینــد ،پایــگاه اجتامعــی زنــان را
تقویــت کــرده و ســاختار تــک جنســیتی جامعــه
را بشــکنند.
بــا وجودیکــه دولــت در زمینـهای جلــب زنــان در
صفــوف نیروهــای امنیتــی ،ایــن ســهولتها را در
نظــر دارد و اکنــون پولیــس زن در بخشهــای رسبــازی ،کارمنــدی و
مدیریــت شــامل تشــکیالت پولیــس میباشــند و ایــن رقــم در جامع ـهی
ســنتی افغانســتان امیــدوار کننــده اســت .امــا رونــد شــمولیت زنــان در
تشــکیالت پولیــس ملــی متاســفانه هنــوز هــم بــا یکــری دشــواریها
روبــرو اســت کــه بیشــر ایــن چالشهــا بــر میگــردد بــه دیــد و باورهــای
کهنــه در جامعــه .بنابــر ایــن بهخاطــر رفــع ایــن چالــش ،شــهروندان
افغانســتان همــه مســوولیت دارنــد تــا در برابــر ایــن چالشهــا
ایســتادهگی منــوده و مســوولیت شــهروندی خویــش را انجــام دهنــد تــا
دخــران و زنــان بــا عالقــه منــدی بیشــر بــه صفــوف نیروهــای پولیــس
ملــی بپیوندنــد.
هرچنــد در حــال حــارض شــاری زیــادی از دخــران و زنــان در کابــل
و شــهرهای بــزرگ کشــور در صــف نیروهــای امنیتــی وظیفــه اجــرا
میکننــد و ایــن کار بــه یــک امــر عــادی مبــدل شــده اســت ،امــا هنــوز
هــم در برخــی مناطــق روســتایی و دور دســت کشــور حضــور زنــان در
صفــوف نیروهــای امنیتــی تابــو تلقــی میشــود .بنــا بــر ایــن بــرای
اینکــه حضــور زنــان در پولیــس هامننــد ســایر بخشهــا روال عــادی
را بپیامیــد .در گام نخســت دولــت بایــد بیشــر از همــه ،بــرای ایجــاد
محیــط ســامل و مصــؤون بــرای زنــان توجــه کنــد.
راه دیگــر ،ایناســت کــه زنــان از زمینههــا اســتفاده کــرده شــامل
پولیــس شــوند .حضــور پررنــگ زنــان در صفــوف نیروهــای امنیتــی
کمــک میکنــد کــه فضــای ناســامل فــراراه فعالیــت زنــان در عرصههــای
امنیتــی بشــکند و کمــک کنــد کــه زمینــهی دادخواهــی و کمــک بــه
زنــان ،بیشــر از گذشــته ایجــاد شــود .بــه ایــن خاطــر دخــران و زنــان
بایــد از فرصتهــای موجــود اســتفاده کــرده و شــامل پولیــس شــوند و
همــراه بــا خواهــران دیگــر در اتوریتــه و تقویــت جایــگاه زنــان در جامعــه
و توامننــدی نیروهــای پولیــس نقــش بگیرنــد.
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نیروهای دفاعی  -امنیتی؛

شاهرگثباتوقوامافغانستانومنطقه

سید لطیف سجادی

پولیس زن

مطالعــات امنیتــی ،از مباحــث ویــژه و دارای اهمیــت تئوریــک در
دنیــای کنونــی اســت ،نظــم جهانــی و اســتقرار دنیــای عــاری از
خشــونت و افــراط گرایــی از مباحــث عمــدهی مطالعــات امنیتــی
اســت کــه تئــوری پــردازان و اتاقهــای فکــر نخب ـهگان نظامــی را
بــه خــود معطــوف داشــته اســت ،اســقرار نظــم جهانــی و ثبــات آن
در چارچــوب قوانیــن و معاهــدات بیــن املللــی بــر عــاوهی ســائر
ابعــاد ،بخــش عمــده و بــا اهمیتــش کــه ثقــل توجــه عمــوم را بــه
خــود جــذب کــرده اســت ،در بــازوان توامننــد نیروهــای نظامــی
گــره خــورده اســت ،وقتــی کــه حــرف از نظــام بــه میــان میآیــد،
ایــن نکتــه در ذهــن نقــش میبنــدد کــه یعنــی کشــور بــا متــام
ســاز و بــرگ و ســاختار آن بــه عنــوان نظــام قلمــداد میشــود ،در
واقــع چنیــن تبــادر ذهنــی بــه دور از واقعیــت نیســت ،نظــام یعنــی
ســاختار سیاســی حاکــم در کشــور ،و نظامــی یعنــی حامــی و
بــازوان توامننــد محافــظ ایــن ســاختار.
نیروهــای نظامــی بــه عنــوان ضامنــت اجــرای قوانیــن و حافــظ
متامیــت ارضــی ،وجهــه و وزنــهی برابــری بــا کل ســاختار و
موجودیــت یــک نظــام را در خــود جــا داده اســت ،طــوری کــه
تشــکیل دولــت ،در نبــود نیــروی نظامــی بــه مثابــه بــدن بــدون
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دســت و پــا میباشــد؛ بنابــر ایــن نیروهــای دفاعــی و امنیتــی بــه
عنــوان نظامیــان کشــور دارای اهمیــت و ارزشــی اســت کــه اصــل
نظــام و ســاختار نیــز اهمیــت و بقــای آن بــه نیروهــای نظامــی
وابســته اســت ،بــا درک ایــن مهــم ،کشــور مــا یکــی از کشــورهایی
اســت کــه در معــرض آســیب پذیــری بیشــرین تروریســتان و افــراط
گرایــان قــرار دارد ،بنــا بــر بعضــی آمارهــا در حــال حــارض بالــغ بــر
یــازده گــروه تنــدرو تروریســتی در کشــور بــه فعالیتهــای تخریبــی
مــروف انــد کــه در نــوع خــودش بــه جــرأت میتــوان گفــت:
یکــی از کشــورهایی هســتیم کــه بــه لحــاظ تهدیــدات تنــد روانــه
و تروریســتی ،در صــدر کشــورهای مبــارزه بــا تروریــزم قــرار داریــم
کــه هیــچ کشــوری تــا ایــن حــد و مــرز در برابــر ایــن تهدیــدات
ایســتادهگی نکــرده انــد.
کشــور مــا بــه لحــاظ اهمیــت ژیوپولیتیکــی در منطقــه و جهــان،
همیشــه در معــرض آســیب پذیــری گروههــای تنــد رو قــرار داشــته
و دارد؛ لــذا بــه مــردم افغانســتان و جامعــهی جهانــی واضــح و
آشــکار اســت کــه نیروهــای دفاعــی و امنیتــی مــا ،صادقانــه بــا
جــان نثاریهــای بیبدیــل شــان ،در برابــر تروریــزم بیــن املللــی
ســینه ســپر کــرده و بــا شــهامت و رشــادت منطقــه و جهــان را از
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رش ایــن هیوالهــای خــون آشــام در امــان نگهداشــته اســت ،همــه
میدانیــم کــه تروریــزم و افــراط گرایــی ،یــک پدیــدهی بیناملللــی
اســت کــه منحــر بــه کشــور خــاص منیشــود ،آنــان بــا یــک
هــدف و ایدئولــوژی مشــرک از کشــورهای مختلــف در برابــر نظــم
جهانــی میجنگنــد و خواهــان آن هســتند تــا ایدئولــوژی خــود
را در جهــان حاکــم بســازند؛ بــه همیــن دلیــل ،افغانســتان بــه
عنــوان کشــوری دارای اهمیــت ســوق الجیشــی بــرای فعالیــت
ایــن گروههــا ،از اولویــت برخــوردار اســت ،لــذا نیروهــای دفاعــی
 امنیتــی افغــان ،نــه تنهــا کــه جهــت حفــظ نظــام و اســتحکامثبــات در برابــر ایــن گروههــا میرزمنــد؛ بلکــه تأمیــن امنیــت منطقــه
و جهــان نیــز از بــازوان توامننــد نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغــان
در حــال تحقــق اســت.
نیروهــای دفاعــی و امنیتــی افغانســتان بــه عنــوان ثقــل مقاومــت
و یکــی از نیروهــای بازدارنــدهی مهــم ،در برابــر تروریســتان
بیناملللــی نــه تنهــا کــه از خــاک افغانســتان و شــهروندان ایــن
کشــور در برابــر تنــدروان محافظــت میکننــد؛ بلکــه بــه عنــوان
بــازوان توامننــد تأمیــن امنیــت و ثبــات منطقــوی و جهانــی نیــز
قلمــداد میشــوند؛ بنابرایــن تنهــا نامگــذاری یــک روز در ســال
تحــت عنــوان (روز رسبــاز) هــر چنــد نیــک و پســندیده اســت،
امــا بــه خاطــر قدردانــی از فعالیتهــای مؤثــر ایــن نیروهــا کافــی
نیســت ،بنــا بــر ایــن بــر میتابــد افــزون بــر ایــن کــه در ایــن روز
کــه بنــام روز رسبــاز نامگــذاری شــده اســت بــا رفتــار منادیــن
ظاهــری و بــا اظهــار عالقــه قلبــی ،در تقدیــر از روز رسبــاز بایــد بــه
دلجویــی ایــن عزیــزان رفــت؛ بلکــه الزم و رضوری اســت کــه عمــوم
شــهروندان و بــه خصــوص فرهنگیــان عزیــز ،ســیمینارهای علمــی

تحقیقــی و بزرگداشــتهایی را بــه مناســبت رخــداد گوناگــون
امنیتــی از دســت آوردهــای نیروهــای دفاعــی و امنیتــی شــکل
دهنــد و در ایــن هامیشهــا بــا حضــور و حامیــت رســانههای
کشــور ،از ایــن قهرمانــان تجلیــل و بزرگداشــت بــه عمــل آیــد.
رسبــاز یگانــه گزینـهی اســت کــه مــردم در حســاس تریــن رشایــط
ناگــوار امنیتــی بــه آنــان چشــم میدوزنــد ،تنهــا میلــهی تفنــگ
رسبــاز اســت کــه رمــز بقــای نظــام و آســایش شــهروندان را در برابــر
گروههــای دهشــت افگــن بــه خــود جــا داده اســت و در هــر جــای
کشــور کــه در معــرض تهدیــد و ناامنــی قــرار میگیرنــد ،مــردم
افغانســتان و مقامــات حکومــت فقــط از رسبــازان و قــوای دفاعــی
و امنیتــی انتظــار بازگشــت امنیــت و آســایش خاطــر شــهروندان را
دارنــد.
هــر رسبــازی کــه مشــغول خدمتگــزاری در چارچــوب نهادهــای
امنیتــی اســت ،متعلــق بــه کشــور افغانســتان و فرزنــدان مــادران
ایــن رسزمیــن انــد ،آنــان بــا احســاس مســوولیت در قبــال حفــظ
متامیــت ارضــی ،خانــه و کاشــانهی خویــش را بــه قصــد ســنگرهای
دفاعــی در کوههــا و بیابانهــای دشــوار جنگخیــز ،تــرک
میمناینــد کــه خــاک مقــدس را از چنــگال منحــوس دهشــت
افگنــان نجــات بخشــند ،ســنگرهای دشــوار ایــن رسبــازان قهرمــان
کــه در کوهپایههــای بلنــد و بیابانهــای وطــن ،مســکن گزیــده
انــد ،در برابــر دشــمن از خــاک و مــردم خــود دفــاع میمناینــد.
شــهروندان افغانســتان بــه طــور دایــم حامیــت و پشــتیبانی خویــش
را از ایــن نیروهــا اعــام داشــته انــد کــه ایــن کار ســبب تشــویق و
روحیــه بخشــی بــه آنهــا شــده و انگیــزهی دفاعــی و مقاومتــی آنــان
را در برابــر دشــمن بلنــد بــرده اســت.
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اسمأ سپهر

پولیس زن

وزارت امــور داخلــه افغانســتان بــا تدویــن یــک پالیســی بــه منظــور
تامیــن حقــوق و حفاظــت از کــودکان ،درنظــر دارد تــا در متــام
قطعــات و جزوتامهایــش تشــکیل پولیــس اختصاصــی کــودکان را
اضافــه کنــد.
ایــن ســند جدیــد کــه تحــت عنــوان «پالیســی وزارت داخلــه بــرای
تامیــن حقــوق و حفاظــت از کــودکان» در نیمـهی دوم ســال جــاری
خورشــیدی تهیــه و تدویــن شــده اســت ،هماکنــون ضامنــت
اجرایــی دارد .ایــن پالیســی در چهــار فصــل و بیستوهشــت مــاده
برمبنــای حکــم قانــون حامیــت از کــودکان و همچنیــن قانــون
رســیدهگی بــه تخلفــات کــودکان توســط وزارت امــور داخلــه و بــه
کمــک یونیســیف پــس از انجــام تحقیقــی در بــارهی عوامــل مواجــه
شــدن کــودکان بــا مشــکالت و چالشهــا در راســتای تامیــن
حقوقشــان ،تدویــن شــده اســت.
محمــد مســعود اندرابــی وزیــر امــور داخلــه ،در مقدمــهی ایــن
پالیســی گفتــه اســت کــه کــودکان در افغانســتان بــا مشــکالت و
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خطــرات جــدی مواجهانــد و نیاز اســت تا از ســوی نهادهــای مربوط
بــه وزارت امــور داخلــه مــورد حامیــت و حفاظــت قــرار بگیرنــد .وزیــر
امــور داخلــه گفتــه اســت« :طــوری کــه تحقیقــات نشــان میدهنــد،
کــودکان در افغانســتان بــا خطــرات و آســیبهای گوناگــون روحــی
و جســمی روبــرو هســتند .کــودکان ،خشــونتهای متعــددی را از
ســوی جنایتــکاران ،گروههــای ســازمانیافتهی تبــهکار ،افــراد
مســلح غیرمســوول ،مخالفــان مســلح دولــت ،ناقضــان حقــوق بــر
و حتــی از جانــب والدیــن و معلــان متحمــل میشــوند ».وزیــر
امــور داخلــه همچنیــن تاکیــد کــرده اســت کــه انجــام کارهــای
فزیکــی ثقیــل ،سوءاســتفادههای جنســی ،گداییگــری اجبــاری
و اختیــاری ،گامشــن کــودکان در حمــات انتحــاری و انفجــاری،
فــروش و قاچــاق مــواد مخــدر ،ســپر ســاخنت کــودکان در منازعــات
مســلحانه توســط مخالفــان دولــت و غیــره از جملــه مــوارد اساســی
و مهمیانــد کــه کــودکان بــا آن دســتوپنجه نــرم میکننــد.
آقــای اندرابــی بــا توجــه بــه تدویــن پالیســی وزارت امــور داخلــه
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بــرای تامیــن حقــوق و حفاظــت از کــودکان ،گفتــه اســت« :متــام
قطعــات ،جزوتامهــا و اداراتــی کــه در چــوکات وزارت امــور داخلــه
فعالیــت میکننــد ،در امــر تطبیــق و اجــرای ایــن پالیســی مکلــف
میباشــند .همچنیــن مرجــع نظارتکننــده از ایــن پالیســی
مکلــف اســت از تطبیــق آن نظــارت همهجانبــه و همیشــگی منــوده
و گزارشهــای الزم را بــه وقــت و زمــان آن بــه مراجــع ذیربــط ارایــه
بــدارد».
همچنیــن حســنا جلیــل معیــن پالیســی و اســراتیژی وزارت
امــور داخلــه کــه در تدویــن پالیســی تامیــن حقــوق و حفاظــت از
کــودکان نقــش اصلــی را داشــته نیــز ،در مقدم ـهی ایــن پالیســی
گفتــه اســت کــه کــم توجهـی بــه کــودکان ،بــه مفهــوم بیتوجهــی
و تغافــل بــر آینــده و رسنوشــت کشــور خواهــد بــود .خانــم جلیــل
گفتــه اســت« :در جهــان امــروز اکــر کشــورها در قوانیــن خویــش
حقــوق ویــژهی بــرای کــودکان قایــل شــده و نقــض ایــن حقــوق
بــه یــک چالــش بزرگــی در ایــن کشــورها تبدیــل شــده اســت.
افغانســتان هــم از جملــه کشــورهایی اســت کــه در اثــر جنگهــای
داخلــی حقــوق کــودکان نقــض شــده و بیشــرین رضر بــه کــودکان
وارد شــده اســت».
معیــن پالیســی و اســراتیژی وزارت امــور داخلــه همچنیــن گفتــه
اســت کــه ایــن پالیســی بــه تامیــن حقــوق و حفاظــت از کــودکان
در بودجــهی ســاالنهی وزارت امــور داخلــه اولویــت میدهــد و
بــه چگونهگــی اســتفاده از منابــع بــری و اســتخدام منســوبین
پولیــس رســیدگی بــه تخلفــات کــودکان مترکــز دارد.
آمــوزش و ارتقــاء ظرفیــت مســلکی کارمنــدان و منســوبین وزارت
امــور داخلــه ،تقویــت مدیریــت و نظــارت از عملکــرد پولیــس
در قبــال کــودکان و قضایــای مربــوط بــه آنهــا ،طــرز ســلوک و

پروتکلهــای رفتــاری پولیــس بــا کــودکان متخلــف و قربانــی،
کودکانــی در معــرض خطــر و کودکانــی کــه رفتارهــای غیرعــادی
دارنــد ،از دیگــر اهــداف ایــن پالیســی اســت .حســنا جلیــل نوشــته
اســت« :متــام ادارات ملکــی و نظامــی وزارت امــور داخلــه مکلــف
انــد کــه بــرای تطبیــق ایــن پالیســی و اجــرای پــان تطبیقــی آن
اقدامــات الزم را اتخــاذ منــوده و در راســتای عملــی شــدن هدایــات
آن از هیچگونــه عملــی دریــغ نورزیــده و از امکانــات دستداشــته
در ایــن زمینــه اســتفادهی الزم و رضوری مناینــد».
وزارت امــور داخلــه در ایــن پالیســی گفتــه اســت کــه تامیــن و
حفاظــت از حقــوق طبیعــی ،رشعــی و قانونــی کــودکان توســط
پولیــس و اســتخدام و همچنیــن افزایــش مامــوران پولیــس
مســلکی و پولیــس اختصاصــی کــودکان در متــام نهادهــا ،قطعــات
و جزوتامهــای وزارت امــور داخلــه ،از اهــداف اصلــی تدویــن ایــن
پالیســی میباشــد.
در همینحــال ،یــک مناینــدهی یونیســف ،میگویــد کــه قــرار
اســت در آینــدهی نزدیــک ُحکمــی نیــز از ســوی وزیــر امــور داخلــه
بــه منظــور توظیــف دو مامــور پولیــس در هــر حــوزهی امنیتــی بــه
منظــور تامیــن و حفاظــت از کــودکان صــادر شــود .بــه گفتــهی
او ،ایــن مامــوران برخــاف اصــول رایــج در وزارت امــور داخلــه،
تغییــر و تبدیــل نخواهنــد شــد و بــه صــورت دایمــی در حــوزهای
کــه توظیــف میشــوند ،در راســتای تامیــن حقــوق و حفاظــت از
کــودکان کار و فعالیــت خواهنــد کــرد.
در همیــن حــال رسور دانــش معــاون دوم ریاســت جمهــوری گفتــه
اســت کــه قانــون حامیــت از کــودکان بــرای تصویــب دوبــاره بــه
مجلــس مناینــدهگان فرســتاده میشــود.

11

پولیس زن
12

رویای حوا رضایی به کمک شوهرش به
حقیقت مبدل شد

حــوا رضایــی نخســتین زنــی اســت کــه در والیــت دایکنــدی بــه
فعالیتهــای ورزشــی روی آورد.
او کــه مــادر چهــار فرزنــد اســت میگویــد از کودکــی عالقهمنــد
فعالیتهــای ورزشــی بــود ،امــا موانــع ســنتهای اجتامعــی فرصــت
ورزش را بــرای خانــم رضایــی نــداد.
خانــم رضایــی میگویــد پــس از آنکــه ازدواج کــرد رویــای چندیــن
ســالهاش تحقــق پیــدا کــرد و بــه همــکاری شــوهرش پــس از  ۱۳ســال
متریــن ،والیبــال ،فوتبــال و فــول رزم را بــه شــکل حرفـهای یــاد گرفــت.
او اکنــون دخــران را بــه شــکل رایــگان در زمینــهی ورزش آمــوزش
میدهــد« :پــس از آنکــه بــه ســطح اســتادی رســیدم عالقهمنــد ایــن
شــدم در بخــش آمــوزش دخــران فعالیــت کنــم .چــون یــک زن بــودم
فکــر کــردم کــه حتــاً موفــق میشــوم کــه بهخاطــر نهادینــه شــدن
ورزش ،دخــران را بــه ورزش تشــویق کنــم .خیلــی هــم تــاش کــردم.
بعــد از ســال  ۱۳۹۴فعالیتهــای خــود را رســاً آغــاز کــردم کــه تــا
هنــوز شــاگردان خیلــی موفــق دارم».
حــوا رضایــی امیــدوار اســت کــه بــا فعالیتهــای ورزشــی دخــران بیشــر
را بــه ورزش تشــویق کنــد .مهمــر از همــه عبــور از موانــع ســنتی در
جامعــهی کــه بــا حضــور زنــان در میدانهــای ورزشــی چنــدان روی
خوشــی نشــان منیدهــد ،یکــی از رویاهــای خانــم رضایــی اســت.
فریبــا قولکــزاده  ۱۷ســال ســن دارد و در صنــف یازدهــم مکتــب درس
میخوانــد میگویــد ،زمانیکــه  ۹ســاله بــود در محیــط خانــه بــه
ورزش روی آورد ســپس والیبــال را بــه همــکاری خانــم رضایــی بــه شــکل

حرف ـهای یــاد گرفــت.
حــاال فریبــا در کنــار والیبــال بــه دیگــر رشــتههای ورزشــی نیــز فعالیــت
دارد.
او میگویــد« :همــهی مــا در خانــواده شــطرنج بــازی میکنیــم.
بایســکلرانی هــم میکنــم .دوبــار در مســابقهی بایســکلرانی
اشــراک کــردم کــه هــر دو بــار مقــام دوم را گرفتــم».
مســووالن ادارهی ورزش والیــت دایکنــدی میگوینــد کــه شــار زیــاد
دخــران جــوان در دایکنــدی عالقهمنــد ورزش هســتند ،امــا نبــود
ورزشــگاه بــرای دخــران از چالشهــای عمــده فــراراه آنــان اســت.
بــه گفتـهی آنــان تــا هنــوز یــک ورزشــگاه کوچــک در ایــن والیــت ســاخته
شــده کــه پاســخگوی نیازهــای متــام ورزشــکاران نیســت.
خانعلــی غالمــی آمــر تربیــت بدنــی دایکنــدی میگویــد ،نزدیــک
بــه  ۳۰درصــد ورزشــکاران دایکنــدی دخــران هســتند کــه در هشــت
رشــتهی ورزشــی فعالیــت دارنــد.
او همچنــان میگویــد« :زمینــهی ورزش را بــرای دخــران عالقهمنــد
مســاعد کردیــم .در گذشــته کــم بــود تــا ایــن کــه مــا دو هــزار و شــش
صــد و هشــتاد نفــر راجســر کردیــم کــه بســیار مســلکی هســتند .در
بخــش فــول رزم  ۹دخــر عضویــت تیــم ملــی را گرفتــه بودنــد».
زنانــی چــون حــوا رضایــی در والیــت دایکنــدی بــا فعالیتهــای ورزشــی
بــرای زندهگــی ســامل و بهــر مبــارزه میکنــد ،امــا عــدم حامیــت
حکومــت از فعالیتهــای زنــان و نبــود امکانــات مناســب از چالشهــای
اســت کــه فــراراه زنــان در ایــن والیــت قــرار دارد.
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باولینــگ یــک ورزش و رسگرمــی نوپــا در
افغانســتان اســت .فدراســیون باولینــگ در
چــوکات کمیتــهی ملــی املپیــک در ســال
1396رســاً افتتــاح شــده و بــه فعالیــت
آغــاز کــرد .در ایــن مــدت ،ورزش باولینــگ
در افغانســتان طرفــداران خــاص خــود را
اعــم از پــران و دخــران پیــدا کــرده اســت.
در کنــار فدراســیون ملــی باولینــگ اکنــون
ورزشــگاههای مخصــوص باولینــگ ،فضــا را
بــرای بــازی جوانــان فراهــم ســاخته اســت.
رقابــت دور پایانــی مســابقات انتخابــی تیــم ملی
باولینــگ بــه مــدت  ۱۵روز بیــن  24ورزشــکار
از ســه حــوزهی شــال ،مرکــز و غــرب کشــور بــا
همــکاری فدراســیون ملــی باولینــگ در کابــل
بــه میزبانــی ورزشــگاه (فرینــدز) برگــزار شــد.
بــر بنیــاد گفتــهی ادریــس فاروقــی ،مســوول
فدراســیون ورزش باولینــگ ،ایــن مســابقات بــا
حضــور  ۱۲بانــو و  ۱۲آقــا در چهــار اســکواد
ســه نفــری انجــام شــد کــه از آن جملــه بــرای
دور نهایــی  ۶بانــو و  ۶آقــا بــا هــم در زونهــای
شــال ،غــرب و مرکــز مســابقه دادنــد.
از میــان ایــن بازیکنــان در بخــش بانــوان
زحــل بیــات ،ســارا عباســی و ســونیا ســلطانی
توانســتند بــه تیــم ملــی بانــوان کشــور راه پیــدا
کننــد.
زحــل بیــات کــه مقــام نخســت رقابتهــای
باولینــگ را در دور نهایــی کســب منــوده اســت،
میگویــد« :مــن همیشــه ویدیوهــای
ورزش بولینــگ را میدیــدم تــا
ایــن کــه آهســته آهســته بــه ورزش
باولینــگ عالقهمنــدی پیــدا کــردم و
بــا حامیــت خانــوادهام ایــن ورزش را
آغــاز کــردم .ایــن ورزش را دو ســال
میشــود کــه آغــاز کــردم .در جریــان
ایــن دو ســال تغییــرات مثبتــی در
زندهگــیام بــه وجــود آمــده اســت.
بــرای مــن باولینــگ عشــق ،زندهگــی
و ورزش اســت کــه میتوانیــم در
بیــن مــردم خــود را مشــهور بســازیم.
مــن مســابقات زیــادی را در کابــل
رشکــت کــردم و در ســال  ۲۰۱۷نیــز
بــه کشــور کویــت یــک ســفر داشــتم
کــه توانســتم دســتآوردهای خوبــی
را نیــز داشــته باشــم».

فدراســیون باولینــگ میگویــد کــه در
ایــن مســابقات ،چهرههــای برتــر پــس از
شناســایی بــه تیــم ملــی راه پیــدا کردهانــد
کــه در بخــش بانــوان ســه خانــم هــر یــک
زحــل بیــات عنــوان قهرمانــی ،ســارا عباســی
مقــام نایــب قهرمانــی و ســونیا ســلطانی
مقــام ســوم را کســب منــوده اســت.
ســارا عباســی کــه مــدت یــک و نیــم ســال
میشــود در ایــن ورزش فعالیــت دارد چنیــن
میگویــد« :باولینــگ ورزش دلچســب و لــذت
بخــش اســت کــه بــا چندبــار بــازی کــردن بــه
عنــوان رسگرمــی ،تصمیــم گرفتــم بــه شــکل
حرفـهای ایــن ورزش را یــاد بگیــرم و شــامل تیــم
ملــی باولینــگ شــوم .خوشبختانــه توانســتم
بــه تیــم ملــی باولینگبــازان بانــوان راه پیــدا
کنــم و مقــام دوم را کســب کنــم .باولینــگ بــرای
مــن بســیار ورزش خوبــی بــوده چــون از طریــق
ایــن ورزش توانســتم دوســتان زیــادی پیــدا کنم
و حامیــت خیلیهــا را بــه دســت بیــاورم و بیــن
همــه محبــوب شــوم».
ســونیا ســلطانی دخــر خامنــی اســت کــه در
مســابقات نهایــی توانســته مقــام ســوم را کســب
کنــد .او در مــورد ورزش باولینــگ میگویــد:
«ورزش باولینــگ ،بــازی اســت کــه دخــر
خانمهــا میتواننــد بــه راحتــی بــازی کننــد؛
زیــرا ایــن ورزش در فضــای بســته صــورت

سجیه حسینی
میگیــرد .از ایــن خاطــر کمــر مــردم مــا
را اذیــت و آزار میکننــد و مــا بــا فکــر آرام و
آزادانــه ورزش میتوانیــم .ســه ســال پیــش ایــن
بــازی را بــه عنــوان یــک نــوع رسگرمــی رشوع
کــردم؛ امــا آهســته آهســته برایــم جــذاب شــد
و تــا کــه امــروز در جمــع ورزشــکاران دیگــر
مــروف بــازی هســتم .مــن خوشــحال هســتم
از ایــن کــه محیــط یــا فضــای ورزش باولینــگ
در کابــل بهخصــوص بــرای دخــر خانمهــا
مســاعد شــده اســت .آرزویــم ایــن اســت کــه
بتوانــم روزی در مســابقات بیــرون مــرزی رفتــه
و مــدال بــرای کشــور خــود بهدســت بیــاورم».
در ادامــه ســونیا ســلطانی در مــورد چالشهــای
کــه در عرصـهی ایــن بــازی داشــته اســت چنین
میگویــد« :مــا در جامعــهی ســنتی زندهگــی
میکنیــم ،طبعــاً مشــکالت زیــادی رس راه مــا
قــرار داشــت کــه نبایــد بــه حرفهــای مــردم
توجــه کنیــم .بــا ایــن حــال حضــور بانــوان در
ایــن ورزش پررنــگ دیــده میشــود».
ایــن مســابقات کــه روز پنجشــنبه ،بیســت
و هفتــم قــوس بــه پایــان رســید ،در بخــش
بانــوان از والیتهــای کابــل ،بلــخ و هــرات
بــرای راهیابــی بــه تیــم ملــی ،ورزشــکاران بــه
رقابــت پرداختنــد کــه در نهایــت بانــوان کابــل
توانســتند حریفــان خــود را شکســت داده و بــه
تیــم ملــی باولینــگ کشــور راه پیــدا کننــد.
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د اللــه جــل جاللــه خلقــت او زمــوږ فکرونــه هیــڅ کلــه د پرتلــې وړ
رسه نــه دي او نــه بــه هــم يش؛ ځکــه چــې مــوږ د اللــه جلجاللــه
بنــدهګان یــو ،د اللــه جــل جــا لــه او بنــده ترمنــځ ورتــه والــی بــه
کلــه هــم ونــه يش؛ نــو بیــا ولــې دومــره واړه او خــام فکــر ولــرو چــې
زمــوږ ترمنــځ هــم مــوږ پــه شــک کــې واچــوي او هغــه کــړی تصــور
مــو خــام يش .ښــځه او نارینــه دواړه اللــه جــل جاللــه پیــدا کــړي
دي او ترمنــځ یــې ټــول کارونــه او ورکــړی اســتعداد پــه عــدل رسه
وېشــلی دی؛ نــو مــوږ یــې ولــې اســتعداد وځپــو ،هغــه کــه نارینــه
دی او کــه ښــځه ،پرېــږدئ چــې خپلــې موخــې او هــدف تــه
ورســېږي ،خپلــې نیمګړتیــاوې پــه خپلــه پــوره او د زړه غوټــه پــه
خپلــه وســپړي.
ارواپوهــان وایــې :کلــه چــې یــو څــوک خپــل اســتعداد ،دروين
خیــاالت ،هــوس او آرمــان پــه خپــل فکــر څرګنــد نــه کــړي ،لــه یــو
عــادي کار څخــه نیولــې بیــا تــر یــو غــټ کار پــورې کــه نــور څــه
یــې پــه وس نــه وي ،پــه خپلــه ځــان وژنــه کــوي دا هســې خــرې
نــه دي؛ بلکــه پــه دې برخــه کــې څېړنــې او تحقیقــات شــوي او دا

محمداهلل شاکر

هــر څــه تجربــه شــوي دي ،تاســو لېــديل یــا هــم اورېــديل بــه مــو
وي چــې هغــه ســړي یــا هغــې ښــځې ځــان وژنــه وکــړه! چــې ډېــرې
پېښــې بیــا د ښــځو لــه خــوا کیــږي؟ چــې دا ولــې؟ کــه د هــرې
پېښــې شــالید وڅېــړل يش؛ نــو تــر شــاه یــې حت ـاً یــوه ســتونزه
وي چــې حــل کــړې یــې نــه وي او یــا هــم ورتــه پرېښــودل شــوې
نــه وي.
زمــوږ ټولنــه چــې تــر هــر څــه ورتــه خپــل دود او دســتور مهــم
ښــکاري ،نــور څــه تــه فکــر نــه کــوي؛ نــه شــاه تــه ګــوري او نــه
هــم مخــې تــه .خپــل دود یــې لــه هــرې خــوا ســرګې ور پټــې
کــړې وي .زمــوږ پــه کورونــو کــې چــې کلــه هــم د ښــځې نــوم
اخیســتل کیــږي پــه کــور کــې مېلمــه او یــا بــل څــوک یــې بایــد
وا نــه وري؛ ځکــه چــې مــوږ تــه رشم ښــکاري؛ خــو چــې نارینــه
ډاکټــر تــه پــه نوبــت کــې ناســت وي د خپلــې خــور ،لــور او ښــځې
نــوم کــه یــې لــس ،شــل کســه واوري پــروا ورتــه نــه کــوي ،د دومــره
ســتونزو او مشــکالتو ترڅنــګ بیــا هــم خپلــه لــور ،خــور یــا مېرمنــه
تعلیــم تــه نــه پرېــږدي .پــه خپــل مخکینــي او کاذب فکــر بانــدې
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ځــان غلطــوي؛ خــو لــه هغــه رسه رسه بــه خپــل ضمیــر تــه مالمــت
وي؛ امــا د زوی تعلیــم او زده کــړې لپــاره ښــوونځي تــه لېــږل ورتــه
رشم نــه ښــکارېږي؛ ځکــه نارینــه دی؛ خــو د لــور تــګ ورتــه بــې
حیایــي وي .مــوږ چــې ځانونــه تــر ټولــو پــاک مســلامنان بولــو؛ خــو
د اســام د ګوتــو پــه شــار اصــول مــو ال نــه دي عمــي کــړي،
نــورې برخــې خــو یــې څــه کــوې دا یــې ورتــه هیــڅ مخــې تــه نــه
درېــږي ،چــې د اســام ملــړۍ شــهیده مــو ســمیه ،ملــړۍ مســلامنه
ښــځه مــو د ټولــو مؤمنانــو مــور حــرت خدیجــه ريض اللــه تعالــی
عنهــا او د حدیثــو روایــت کوونکــې عاملــه د پیغمــر صــل اللــه
علیــه وســلم مېرمــن حــرت عایشــة ريض اللــه تعالــی عنهــا د
ټولــې نــړۍ مســلامنانو لپــاره یــوه منونــه وه ،کلــه هــم حــرت
محمــد صــل اللــه علیــه وســلم د هغــو پــه نومونــو ونــه رشمېــده؛ خــو
مــوږ رشمېــږو ځانونــه تــر ټولــو قــوي مســلامنان ګڼــو .زمــوږ د هیــواد
پــه دې ســختو حاالتــو کــې بیــا هــم ښــځې تعلیــم کــوي ،مدرســې
تــه ځــي ،پوهنتــون نــه فارغیــږي؛ خــو بیــا هــم مــوږ ورتــه ســتونزې
جــوړو ،زغملــی یــې نــه شــو؛ خــو بیــا هــم هغــه لــه موږ(نارینــو) رسه
پــه هــره برخــه کــې مرســته هــم کــوي.
تېــرو دوولســیزو کــې ښــځو پــه هــره برخــه کــې ښــې الســته راوړنــې
لرلــې دي چــې ټــول یــې د خپلــو زحمتونــو مرهــون دي ،مــوږ ټــول
بایــد ورتــه پــام وکــړو لــه دې مخکــې هــم ښــځو د ژونــد پــه ســختو
رشایطــو کــې کار کــړی هــرې ســتونزې تــه لکــه غــر درېدلــې دي؛
خــو پــه کاذبــو وعــدو ،فکرونــو او بــې پردیــي بایــد کلــه هــم ویــاړ
ونــه کــړ بلکــې د خپلــو اســامي او مــي شــعایرو پــه نظــر کــې

لرلــو رسه رسه کار وکــړ ،خپلــه ټولنــه لــه ســتونزو را وبــايس او د
ســباوون رڼــا تــه یــې کېنــوي .ښــځې لیاقــت لــري چــې معلمــه،
ډاکټــره ،څارنوالــه ،ژورنالیســته ،جرنالــه ،وزیــره ...يش د هغــو
فکــر ،اســتعداد تــه بایــد وږه پــه وږه وررسه ودرېــږو؛ ترڅــو پــه هــره
برخــه کــې ځانونــه د نــورو رسه ســیال کــړي.
کلــه هــم پــه دې غــرور ونــه کــړو چــې یــوازې نارینــه کار کــوالی
يش او هــر څــه د هغــه دي؛ بلکــې ښــځو هــم پــه هــر وخــت هــره
برخــه کــې قربــاين ورکــړې کــه نارینــه مــري ،زخمــي او یــا بلــه
ســتونزه پــرې راځــي ښــځې تــه دویمــه رضبــه رســېږي .زمــوږ پــه
جنــګ ځپــي هیــواد کــې رسه د دې ټولــو ســتونزو او مشــکالتو بیــا
هــم ښــځې کار کــوي همــدا یــې وړتیــا ده چــې پــه هــر ډګــر کــې
ځــان څرګنــدوي ،د دې ټولــو رسه کــه مــوږ ورتــه د مرســتې پرځــای
ســتونزې جــوړو زمــوږ خپــل مشــکل دی او نــه هــم بایــد ويش.
ښــځه د دې ټولنــې بنســټ دی ،کــه بنســټ هــر څومــره قــوي يش
د ټولــو ګټــه ده ،ښــځې د ټولنــې نیامیــي برخــه ده ،پــه ټولنــه کــې
ارزښــت یــې لــه نارینــو رسه برابــر او مســاوي دی .کــه یــوه ښــځه
پــه یــوه کورنــۍ کــې تعلیــم وکــړي ټولــه کورنــۍ وررسه تعلیــم یافتــه
کیــږي ،د خپلــو اوالدونــو ښــه روزنــه کــوالی يش ،ښــځه لومړنــۍ
ښــوونکې ده؛ ځکــه تــر نارینــه ډېــره پــه کــور کــې وي ،د پــار پــه
نشــتون کــې هغــه د کــور ډېــوه ده ،د نارینــه ســاکاره ،د مینــې او
عاطفــې جوهــر ده .لنــډه دا چــې ښــځه د نارینــه روح دی ،څنګــه
چــې انســان لــه روح پرتــه ژونــد نــي کــوالی؛ همداســې له ښــځې
پرتــه د نارینــه ژونــد نیمګــړی او لــه رنــځ او کــړاو ډک دی.
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پــه افغــاين او بالخصــوص پــه پښــتني ټولنــه کــې ښــځه هغــه
کمــزوری قــر دی ،چــې ډېــری وخــت د نارینــو لخــوا وهــل،
وېــرول ،ځــورول ،شــکنجه او حتــا ژونــد یــې اخیســتل کیــږي .کلــه
ورتــه د مــکارې ،بــې حیــا ،بــې رشمــې ،بــې ناموســې ،لوچکــې او
بــې پــدرې خطــاب هــم کیــږي .پــه اکــرو لــرو پرتــو ســېمو کــې
ښــه ښــځه هغــه ده ،چــې د ظلــم پــه مقابــل کــې خپــل غــږ پورتــه
نــه کــړي ،خپــل حــق ونــه غــواړي ،د میــراث نــوم وانخــي ،ډېــر
نارینــه بچیــان راوړي ،د ماشــوم د پیداېښــت او ناروغــۍ پــر وخــت
ډاکټــر تــه الړه نــه يش(د مــرض پــه مقابــل کــې کلکــه وي کــه مــړه
کیــږي هــم) ،د یــو حیــوان پــه څېــر د ډېــر بــار د وړلــو زغمونکــې
وي ،ښایســته وي ،د تاوتریخــوايل زغمونکــې وي ،تعلیــم یــې نــه
وي کــړی ،د کــور د یــو عــادی ماشــوم پــه مقابــل کــې هــم عکــس
العمــل ونــه ښــیي ،د ډوډۍ پــه پخولــو کــې تکــړه وي(غټــې غټــې
ډوډۍ پخــې کــړي) ،مــخ یــې بایــد تــل پــټ وي ،لــوی لــوی
وېښــتان ولري(کوڅــۍ) ،پــه کــور کــې بایــد د تلوېزیــون ،موبائــل
او راډیــو نــوم وانخــي غوښــتل یــې پرېــږده ،ښــه تربګنــت پاله وي،
د خاونــد ،خواښــې ،خــر او د خپلوانــو لــه حقونــو بــې خــره وي،

دود او ولــي قانــون بڼــه یــې خپلــه کــړې وي.
کلــه چــې د ښــځې شــتون پــه ټولنــه کــې د یــو انســان پــه ډول
منــو؛ نــو بیــا څنګــه ځــان تــه د دې اجــازه ورکــوو ،چــې د یــو
انســان پــه صفــت لــه هغــې څخــه حقــه حقــوق واخلــو او یــا ورتــه
تــاوان پېــښ کــړو .دا حقــوق نــه یــوازې پــه ښــځو پــورې اړونــد
دي؛ بلکــې ډېــری یــې څــه داســې دي ،چــې د نارینــو او ښــځینو
دواړو پــورې اړوندیــږي .اوس پوښــتنه داده چــې ولــې پــه افغــاين
او بالخصــوص پــه پښــتني ســېمو کــې د ښــځو ډیــری حقــوق چــې
اســام ورکــړي تــر پښــو النــدې کیــږي؟
آیــا مــوږ پــه ټولــه معنــا د اســام منلــو تــه قایــل یــو؟ آیــا مــوږ پــه
ټولــه معنــا اســام لــه خپلــو دودونــو او رواجونــو غــوره بللــی؟ کــه
پــه ټولــه معنــا اســام منــو او لــه خپلــو ټولنیــزو رواجونــو څخــه
ارزښــت ورکــوو؛ نــو بیــا ولــې ښــځې پــه ټولنیــز ژونــد کــې لــه
ځینــو حقونــو څخــه بــې برخــې کــوو؟ د افغــاين ټولنــې اوســني
حالــت تــه پــه کتــو زه پــه یقیــن رسه ویلــی شــم ،چــې مــوږ نیــم
اســام منلــی او نیــم نــه.

کلــه چــې لــه تاوتريخــوايل څخــه یادونــه کیــږي ،د ډېــری
لوســتونکو پــه ذهــن کــې لــه تاوتریخــوايل څخــه مقصــد وهــل،
وژل ،وېــرول ،ګواښــل او شــکنجه راځــي؛ ولــې وېــرول ،وژل ،وهــل،
ګواښــل او شــکنجه کــول د تاوتریخــوايل ډولونــه دي ،لــه دې پرتــه
تاوتریخوالــی نــور ډولونــه هــم لــري ،چــې ډېــری وخــت پــه ټولنــه
کــې تاوتریخــوايل نــه بلــل کیــږي؛ ځکــه چــې د یــو ټولنیــز رواج،
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د ماشــوم پــه اســايس روزنــه او تربیــه ونــه پوهیــږي ،خپلو ماشــومانو
تــه ښــې کنځــاوې ور زده کــړي ،د ماشــوم د صحــت او پاکــوايل لــه
غــم څخــه بــې غمــه وي ،لــه خاونــد ،خــر او یــا خواښــې څخــه
د جامــو غوښــتنه ونــه کړي(ټــول عمــر پــه یــوه جــوړه کالیــو کــې
تېــر کــړي) ،لــه مــرګ او واده نــه بغیــر د خپــل پــار کــور تــه الړه
نــه يش ،د ژونــد پــه مانــا نــه وي پــوه ،چــې ژونــد یعنــې څــه؟ ،پــه
زیــات ولــور واده شــوې وي( پــار یــې د لــور پــه رس زیاتــې پیســې
اخیســتې وي) ،د ټولنــې او دنیــا لــه ټولــو پرمختګونــو ،ننګونــو او
بدلونونــو څخــه بــې خــره وي.
پوښــتنه داده ،چــې دا عمــل د ښــځو پــه وړانــدې ولــې تــر رسه
کیــږي؟ آیــا ښــځه انســان نــه دی؟ آیــا ټولــې ښــځې بــدې دي؟
آیــا پــه ټولنیــز ژونــد کــې ټولــې خطــاوې ښــځې تــر رسه کــوي؟ آیــا
تاوتریخــوايل یــوازې د ښــځو لپــاره پیــدا شــوی او کارول کیــږي؟
آیــا ښــځې د بــا عزتــه ژونــد کولــو حــق نــه لــري؟ آیــا ښــځې هېلــې،
آرمانونــه او موخــې نــه لــري؟ کــه دا ټولــې پوښــتنې مثبتــې وي؛
نــو بیــا ولــې اکرثیــت خلــک د ښــځو پــر وړانــدې لــه تاوتریخــوايل
څخــه کار اخــي .دلتــه زمــا مقصــد لــه تاوتریخــوايل څخــه لــه
ښــځو د ټولــو اســامي ،ټولنیــزو او نړیوالــو حقونــو اخیســتل دي،
کــوم چــې دوی تــه د اســام رسه رسه انســانيت ورکــړي.

اســام د علــم پــه زده کولــو ټینــګار کــوي ،وایــي علــم حاصــل کــړئ
حتــا کــه پــه چیــن کــې هــم وي .بــل ځــای پــه اســام کــې پــه
څرګنــده ډول ویــل شــوي ،آیــا عــامل او بــې علمــه یــو شــان دي؟
ځــواب ورکــوي؛ هیڅکلــه نــه .کلــه چــې اســام د علــم پــه زده کولــو
ټینــګار کــوي او بــې علمــه د عــامل رسه برابــر نــه بــويل؛ نــو بیــا
ولــې زمــوږ مســلامنان مینــدې او پلرونــه خپلــو نجونــو تــه د تعلیــم
حــق نــه ورکــوو؟ آیــا دلتــه د اســام پــه پرتلــه رواج تــه ارزښــت نــه
ورکــوي؟ د ولــي مبــارزې مخکښــې څیــرې باچــا خــان ســل کالــه
پخــوا دا خــره کــړې:
زمــا خیــال ورځ پــه ورځ د جینکــو تعلیــم او تربیــې طــرف تــه
زیاتیــږي؛ ولــې چــې زه دا خــره د قــوم لپــاره خطرناکــه ګڼــم ،چــې
هلــکان دې تعلیــم وکــړي او جینکــۍ دې د علــم نــه محرومــې پاتې
يش ،نتیجــه بــه دا وي ،چــې زمــوږ هلــکان؛ خــو بــه اول جاهالنــو
ښــځو رسه ودونــه نــه کــوي او کــه چیــرې یــې هــم وکــړي؛ نــو اکــر
بــه یــې کــور ســمون نــه خــوري او همیشــه بــه پــه کــې کــش مکــش
وي ،چــې د دې نــه زمــوږ ملــک او قــوم تــه د یــو لــوی نقصــان د
رســیدو اندیښــنه ده.
هــرې نجلــۍ او هلــک تــه پــه اســام کــې د دواړو پــه خوښــه د واده
حــق ورکــړل شــوی؛ ولــې زمــوږ پــه مســلامنه ټولنــه کــې لــه دواړو
دا حــق اخیســتل کیــږي؟ دلتــه بیــا هــم رســم او رواج تــه پــه اســام
ارزښــت ورکــول کیــږي .باچــا خــان وایــي :زمــوږ پــه قــوم کــې دا
یــوه ډېــره د نقــص خــره ده ،چــې هغــوی جینکــۍ پــه وړوکــوايل
کــې ورکــوي.
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بــه اســاس آمــار ســازمان صحــی جهــان  ۱۵درصــد جمعیــت جهــان را
افــراد دارای معلولیــت تشــکیل میدهنــد .همچنــان گزارشــی کــه بنیــاد
آســیا در ســال  ۲۰۱۹نــر کــرد ۱۳.۹ ،درصــد جمعیــت افغانســتان
افــراد دارای معلولیــت میباشــند.
اشــخاص دارای معلولیــت در افغانســتان بــا مشــکالت فراوانــی
دس ـتوپنجه نــرم میکننــد .از ایــن میــان ،مهمتریــن مشــکالت را زنــان
دارای معلولیــت تجربــه میکننــد .مشــکالتی کــه ســبب میشــود زنــان
دارای معلولیــت آســیب روحــی و روانــی ببیننــد ،رفتارهــای نادرســت
اجتامعــی و انجــام انــواع خشــونت از جملــه فزیکــی ،زبانــی و خشــونت
جنســی در برابــر آنــان اســت.
مؤسســهی افغانهــای متأثــر از مایــن (آلســو) بهتاریــخ ســوم مــاه
جــدی ســال جــاری خورشــیدی ،در یــک کنفرانــس خــری ،یافتههــای
یــک تحقیــق را ارایــه کــرد کــه نشــان میدهــد زنــان دارای معلولیــت
در افغانســتان بــا انــواع مختلــف مشــکالت اجتامعــی ،خانوادهگــی،
رفتــاری ،آموزشــی و شــغلی دســت و پنجــه نــرم میکننــد.
در ایــن تحقیــق بــا  ۴۷زن و دخــر دارای معلولیــت و بــاالی ســن ۱۵
ســال در والیتهــای کابــل ،بلــخ ،بامیــان و پــروان مصاحبــه انجــام و
در بــارهی خشــونتهای فزیکــی ،زبانــی ،روانــی و منــزوی بــودن زنــان
دارای معلولیــت از آنــان پرســیده شــده اســت.
آمنــه عظیمــی معــاون مؤسســهی آلســو کــه یافتههــای ایــن تحقیــق
را ارایــه میکــرد ،گفــت ۷۶« :درصــد از اشــراک کننــدهگان پاســخ
دادنــد کــه آنهــا بدرفتــاری را کــه شــامل مســخره کــردن و آزار دادن (بــه
خاطــر معلــول بودنشــان) اســت ،در ســطح خانــواده و جامعــه تجربــه
کردهانــد».
او اضافــه کــرد ۸۹ :درصــد زنــان و دخــران دارای معلولیــت گفتهانــد
کــه مــردم نــگا ِه ترحمآمیــز بــه آنــان دارنــد .بعضــی اوقــات در بــازار،
خانــواده و مراســم ،مــردم بیشــر بــه آنــان خیــره میشــوند کــه بــرای
افــراد دارای معلولیــت آزاردهنــده اســت.
خانــم عظیمــی در بــارهی رسزنــش در ســطح خانــواده و جامعــه گفــت:
رسزنــش (بــار دوش خوانــدن ،ناتــوان تلقــی کــردن و تنبــل خطــاب
کــردن) نیــز از جملــه مــوارد خشــونت علیــه دخــران و زنــان دارای
معلولیــت اســت ۳۲ .درصــد اشــراککننــدهگان گفتنــد کــه در ســطح

خانــواده و  ۱۷درصــد نیــز گفتهانــد کــه در ســطح جامعــه مــورد رسزنــش
قــرار گرفتهانــد.
او در ادامــه افــزود ۵۷ :درصــد اشــراککنندهگان گفتنــد کــه رفتــار
ترحمآمیــز و افســوس خــوردن از جانــب مــردم ،بــاالی روحیــه شــان تأثیــر
منفــی گذاشــته اســت .همچنــان  ۴۰درصــد دیگــر اشــراککنندهگان
گفتهانــد کــه نســبت بــه نگاههــای ترحمآمیــز و افســوس خــوردن
مــردم ،بیتفاوتانــد و تأثیــری بــاالی شــان نــدارد.
بانــو عظیمــی در مــورد خشــونتهای فزیکــی در ســطح خانــواده و
جامعــه گفــت ۱۱ :درصــد اشــراککنندهگان گفتهانــد کــه در کوچــه،
بــازار و رسکهــا مــورد خشــونتهای فزیکــی قــرار گرفتهانــد .همچنــان
 ۳درصــد دیگــر گفتهانــد کــه در خانوادههایشــان مــورد خشــونت
فزیکــی قــرار گرفتهانــد.
بخشــی از یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه  ۴۴٫۶درصــد
اشــراککنندهگان ایــن تحقیــق دارای تحصیــات لیســانس۲۱ ،
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درصــد چهاردهپــاس ۱۷ ،درصــد فــارغ صنــف دوازده ۶ ،درصــد دارای
تعلیــات ابتدایــی و  ۱۲درصــد آنــان بیســواد بودهانــد.
خانــم عظیمــی در بــارهی مشــکالت شــغلی دخــران و زنــان دارای
معلولیــت گفــت کــه در ایــن ارزیابــی  ۴۲درصــد اشــراککنندهگان
گفتهانــد کــه بــیکار اســتند ۷٫۳ ،درصــد در کارهــای شــخصی
مشــغولند ۱۰٫۸ ،درصــد مشــغول خیاطــی میباشــند ۱۲٫۷ ،درصــد در
ادارات دولتــی و غیردولتــی مشــغول کارنــد ۱۰٫۶ ،درصــد بــه عنــوان
آمــوزگار کار میکننــد و  ۱۹در صــد رشکتکننــدهگان گفتهانــد کــه
دانشآمــوز و دانشــجو میباشــند.
او در بــارهی مشــکالت ازدواج و تشــکیل خانــواده از ســوی زنــان دارای
معلولیــت گفــت :از مجمــوع  ۴۷رشکتکننــده ۱۳ ،درصــد آنــان متأهــل
و ازدواج کردهانــد و  ۸۷درصــد دیگــر مجــرد میباشــند .ایــن در حالــی
اســت کــه ســن  ۷۶٫۵درصــد رشکتکننــدهگان ایــن ارزیابــی بیــن ۲۰
الــی  ۳۵ســال بــوده اســت.

بــه اســاس ایــن تحقیــق ۵۱ ،درصــد رشکتکننــدهگان گفتهانــد کــه
رفتارهــای منفــی مــردم بــاالی روحیــه و روانشــان تأثیــر زیــاد دارد؛ ۴۰
درصــد گفتهانــد کــه تأثیــر کمــر دارد و  ۹درصــد دیگــر گفتهانــد کــه
هیچگونــه تأثیــری نــدارد.
نجمــه حاجـیداد از دخــران دارای معلولیــت گفتــه :از دوران کودکــی
معلــول بــودم ،هیــچ وقــت احســاس معلــول بــودن منیکــردم امــا زمانــی
کــه بــزرگ شــدم اطرافیــان مــا برخوردشــان طــوری بــود کــه نشــان
م ـیداد مــا معلــول هســتیم و مــا را نادیــده میگرفتنــد.
نجمــه از رفتــار نادرســت و کلــات تحقیرآمیــز اطرافیانــش اذیــت
میشــود :گرچنــد مــا میدانیــم کــه معلــول اســتیم ،ولــی ناتــوان
نیســتیم ،میتوانیــم مثــل بقیــه کار کنیــم و درس بخوانیــم ،وقتــی بــه
مــن «لنــگ» خطــاب میشــود بســیار اذیــت میشــوم ،از ایــن کلمــه
متنفــرم.
مشــری دانــش ســارنوال تحقیــق مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان
میگویــد :در جریــان تحصیــل مــورد خشــونت زبانــی و محیطــی قــرار
گرفتــم ،متســخر و تحقیــر میشــدم ،امــا در مقابــل شــان مبــارزه کــردم
و هیــچ دلخــوری را بــه دل راه منــیدادم.
او کــه بیشــر از خشــونتهای زبانــی اذیــت میشــود گفــت :مــن
بیشــر از خشــونتهای زبــان اذیــت میشــوم و بســیار رنــج از ایــن
میبــرم کــه بعضــی اوقــات مــا بــا ایــن عصــا راه میرویــم ،اکــر مــردم بــا
نگاههــای دلســوزانه مــن را اذیــت میکننــد ،میگوینــد چقــدر ســخت
اســت بــرای ایــن خانــم کــه بــه مشــکل راه م ـیرود.
شــفیقه مظفــری عضــو کنفرانــس خشــونت علیــه زنــان اســت ،او کــه
خــودش نیــز یــک خانــم دارای معلولیــت اســت ،خطــاب بــه افــراد دارای
معلولیــت گفــت :مــن بــرای افــرادی کــه معلــول اســتند دســت یــا پــا
ندارنــد ،میگویــم کــه هرگــز بــه خاطــر حرفهــای مــردم یــا ایــن کــه
معلــول هســتند گوش ـهگیری و شکســت را قبــول نکننــد و بــا رفتارهــای
ناپســند مقابلــه کننــد و بــه راه خــود ادامــه دهنــد.
ایــن مؤسســه از دولــت افغانســتان خواســت کــه در راســتای مصؤونیــت
زنــان و دخــران دارای معلولیــت کــه بــا خشــونتهای گوناگــون چــون؛
آزارهــای جنســی ،نگاههــای منفــی و رفتارهــای نادرســت در ســطح
خانــواده و جامعــه روبــرو اســتند اقدامــات الزم و جــدی را روی دســت
گیــرد.
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د اسالم له نظره د ښځو
اقتصادي ګډون

احمدشاه استانکزی

پولیس زن

د ښــځو اقتصــادي ګــډون پــه بېالبېلــو نړیوالــو کنوانســیونونو کــې
لــه پېژنــدل شــویو حقوقــو او فــردي آزاديــو څخــه ګڼــل کیــږي،
چــې لــه همــدې املــه د بېالبېلــو هیوادونــو او ســازمانونو مالتــړ
لــه ځــان رسه لــري .د افغانســتان دولــت نړیوالــو کنوانســیونونو تــه
ژمــن دی ،چــې لــه همــدې املــه اقتصــادي چــارو کــې د ښــځو د
ګــډون مالتــړ کــوي .د طالبانــو لــه حکومــت وروســته د افغانســتان
جمهــوري دولــت پــه بېالبېلــو برخــو کــې د ښــځو د ګــډون ټینــګار
لــري؛ مګــر لــه دې کوښښــونو رسه بیــا هــم افغــان مېرمنــې نــه دي
توانېــديل چــې دپــام وړ پرمختــګ ترالســه کــړي .پــه یــاده برخــه
کــې د ښــځو کــم رنګــه ګــډون او ناکامــي پــه څــه کــې ده؟ او ولــې
یــې لــه رامنځتــه شــویو فرســتونو څخــه ګټــه پورتــه نــه کــړه؟.
افغانســتان د نــړۍ دریمــه درجــه هیوادونــو څخــه ګڼــل کیــږي،
چــې د تعلیــم او کلتــور لــه نظــره مناســب ځــای نــه لــري .د
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افغانســتان اکرثیــت خلــک اوس هــم پخوانیــو ســنتونو کــې ژونــد
کــوي او پــه بېــا بېلــو برخــو کــې یــې د ښــځو د ګــډون پــه اړه نظــر
هغــه دی چــې لــه ممــر او مســاجدو څخــه یــې روحانیــن بیانــوي.
همــدا بیانیــې د ټولنــې ســنتي او کلتــوري عنــارص ګرځېــديل،
چــې پــه ټولنــه کــې یــې د مســلامنې مېرمنــې پــر وړانــدې بېالبېــل
نظرونــه رامنځتــه کــړي چــې بآلخــره مســلامنه مېرمــن د همــدې
تعریــف پربنــاء ټولنــې تــه وړانــدې کیــږي .پــه اســام کــې بېالبېــل
روایتونــه شــتون لــري چــې ټــول خلــک یــې کار کولــو تــه هڅــويل
چــې پورتنــي روایتونــو کــې د ښــځو او نارینــه وو ترمنــځ زیــات توپیر
نــه تــر ســرګو کیــږي .اصــوالً بیــکاري پــه اســام کــې یــو زشــت
عمــل ګڼــل کیــږي چــې لــه دې رسه بیــکاري د ټولــو مســلامنانو
لپــاره نــاوړه عمــل دی نــه یــوازې د نارینــه وو؛ بلکــې د ښــځو لپــاره
هــم د قبــول وړ نــه دی.
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پــه اقتصــادي چــارو کــې د ښــځو ګــډون د اســام لــه پیــل څخــه
موجــود دی لکــه څرنګــه چــې د رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم
لومــړۍ مېرمــن حــرت خدیجــة الکــرا ريض اللــه تعالــی عنهــا
پــه تجــاريت فعالیتونــو بوختــه وه .همدارنګــه د رســول اللــه صلالله
علیــه وســلم لــور حــرت فاطمــة ريض اللــه تعالــی عنهــا هــم لــه
کــور څخــه بهــر فعالیــت کاوه او لــه هغــو اوه دانــو بڼونــو څخــه
چــې ورســپارل شــوي وو ســاتنه کولــه .لــه دې ټولــو رسه حــرت
عائشــه ريض اللــه تعالــی عنهــا هــم پــه ســیايس او جنګــي پرېکــړو
کــې ونــډه درلــوده؛ مګــر پــه اســامي هیوادنــو پــه ځانګــړي توګــه
د افغانســتان پــه ســنتي ټولنــه کــې ښــځې پــه اقتصــادي چــارو
کــې د پــام وړ ګــډون نــه لــري ،کــورين او ټولنیــز محدودیتونــه د
دې المــل شــوی ،چــې ښــځې پــه اقتصــادي چــارو کــې لــه ګــډون
څخــه محرومــې کــړي او دا محرومیــت کېــدای يش د ښــځو پــه
فعالیتونــو بانــدې منفــي اغېــز هــم ولــري.
د غیــر اســامي او موډرنــو ټولنــو اقتصــادي ،ســیايس او نــورو
فعالیتونــو کــې ښــځې مهــم او ارزښــتناک رول لوبــوي ،همدارنګــه
پــه نړیوالــو بازارونــو کــې د ارزښــتناکو توکــو پــه نــرخ ټاکلــو کــې هم
ونــډه لــري ،لــه دې جملــې څخــه کــوالی شــو کرمــن رینهــارت،
کریســتین الګارد او کریســتیا لینــا جبورجیــوا تــه اشــاره وکــړو.

کرمــن رینهــارت د نــړۍ یــو لــه نامتــو اقتصــاد پوهانــو څخــه ده
چــې اوســمهال د نړیــوال بانــک د اقتصــادي ګــروپ رئیســې پــه
توګــه دنــده تــر رسه کــوي ،کریســتین الګارد یــوه بلــه اقتصــاد
پوهــه ده چــې اوســمهال د اروپــا مرکــزي بانــک مــري پرغــاړه
لــري او لــه دې وړانــدې یــې د پیســو نړیــوال صنــدوق او د فرانســې
اقتصــاد وزارت مــري پرغــاړه درلــوده ،همدارنګــه د نــړۍ کړکیچــن
اقتصــادي وضعیــت پــر مهــال یــې د نــړۍ تــر ټولــو مهــم مــايل
ســازمان مدیریــت کاوه او کریســتیا لینــا جبــور جیوا د پیســو نړیوال
صنــدوق مدیــره ده چــې لــه دې وړانــدې د نړیــوال بانــک اجرایــوي
مــره او د نړیــوال بانــک لنډمهالــه مرشتــوب هــم تــررسه کــړی ده.
کــه چېــرې اســامي ټولنــو کــې د ښــځو پــر اقتصــادي فعالیتونــو
کتنــه وکــړو؛ نــو جوتېــږي چــې یــادو ټولنــو کــې ال هــم د ښــځو
فعالیتونــه کوچنیــو برخــو کــې محــدود دي او ال تراوســه هــم پــه
لویــو اقتصــادي پرېکــړو کــې ونــډه نــه لــري.
پــه افغانســتان کــې د مېرمنــو د پیاوړتیــا لپــاره د لویــو پــروژو شــتون
رسه بیــا هــم افغــان مېرمنــې نــه دي توانېــديل چــې یــاد فرســت
څخــه ښــه ګټــه پورتــه کــړي .مېرمنــې بایــد د هیــواد پــه ســیايس
او اقتصــادي چــارو کــې فعالــه ونــډه ولــري؛ ترڅــو وکــوالی يش د
ټولنــې پــه پرمختــګ کــې مرســته وکــړي.
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مرکــز آموزشــی «ابرهــام لینکلــن» در همــکاری بــا مدیریــت ترافیــک
والیــت جوزجــان برنامــهی آمــوزش قوانیــن ترافیــک و جــاده را بــرای
 ۲۷تــن از زنــان و دخــران در شــهر شــرغان راهانــدازی کــرد .اشــراک
کننــدهگان زن در ایــن برنامــهی آموزشــی بــرای پانــزده روز قوانیــن
ترافیــک جــاده را آمــوزش خواهنــد دیــد.
برگــزار کننــدهگان گفتهانــد کــه ایــن برنامـهی کوتاهمــدت بــرای آنعــده
از بانوانــی اســت کــه قب ـاً رانندهگــی را بــه گون ـهی غیــر حرفهیــی یــاد
گرفت ـه و اکنــون در ایــن شــهر رانندهگــی میکننــد.
عبدالبشــیر فیضــی ،آمــر بخــش تعلیــم و تربیــهی مدیریــت ترافیــک
والیــت جوزجــان گفتــه کــه بــا افزایــش شــار راننــدهگان زن در شــهر
شــرغان ،عالقهمنــدی زنــان بــه یادگیــری زبــان ترافیکــی و قوانیــن
جــاده نیــز بیشــر شــده اســت.
آقــای فیضــی میافزایــد ،زنانــی کــه در ایــن برنامــه رشکــت کردهانــد،
هرچنــد رانندهگــی را بلــد هســتند ،امــا بنابــر دالیلــی بــا قوانیــن
ترافیــک و جــاده آشــنایی چندانــی ندارنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه راننــدهگان زن همــواره از آزار و اذیــت مــردان
هنــگام رانندهگــی شــکایت دارنــد .ماللــی مبــارز ،از برگــزار کننــدهگان
ایــن برنامــهی آموزشــی کــه خــودش نیــز موتــر دارد بــه ایــن باورســت
کــه زنــان نیــز هامننــد مــردان نســبت بــه نیازمندیهــای مدنیشــان
حــق رانندهگــی را دارنــد .او مدعــی اســت کــه در بیشــر اوقــات مــردان
در هنــگام رانندهگــی بــرای زنــان بــه گونههــای مختلــف از جملــه
رسوصداهــای بیجــا (پرزهپرانــی) مزاحمــت میکننــد .خانــم ماللــی
عــاوه میکنــد کــه هنــوز رانندهگــی زنــان در فرهنــگ مردســاالرانهی
افغانســتان حــل نشــده اســت .ماللــی مبــارز خاطرنشــان میســازد کــه
رانندهگــی بــرای زنــان حــس آزادی میدهــد.

ایــن برنام ـهی آمــوزش رانندهگــی در شــهر شــرغان از ســوی نهادهــای
مدنــی بــا همــکاری مدیریــت ترافیــک والیــت جوزجــان در حالــی
راهانــدازی شــده اســت کــه شــاری از زنــان و دخــران بــا موترهــای
شخصیشــان کارهــای روزمــره و نیازمندیهــای خانــه را برطــرف
میســازند.
فریحــه فرهمنــد ،یکــی از اشــراک کننــدهگان برنامـهی آمــوزش قوانیــن
ترافیــک و جــاده میگویــد کــه آمــوزش زبــان ترافیــک بــرای همــهی
راننــدهگان زن مهــم اســت .او تأکیــد میکنــد کــه تجربــه و آمــوزش دو
رکــن اساســی در رانندهگــی اســت .خواهــر بــزرگ قریحــه نیــز راننــده
اســت .او ترشیــح میکنــد کــه در خانوادهیشــان در نبــود راننــدهی
مــرد ،آنــان بــه نیازمندیهــای خانوادهگــی رســیدهگی میکننــد.
خانــم قریحــه میافزایــد کــه تــا چنــد روز پیــش دربــارهی قوانیــن جــاده
چیــز زیــادی منیدانســت ،امــا اکنــون بــا رشکــت در ایــن برنامــه بــا
زبــان ترافیکــی بیشتــر آشــنا شــده اســت.
خانــم قریحــه نیــز از آزار و اذیــت مــردان در هنــگام رانندهگــی شــکایت
دارد .میگویــد« :راننــدهگان مــرد بــا ســبقت جســن و گرفــن زاویــه
بــه ســمت راننــدهگان زن مشــکل خلــق میکننــد ».او بــه ایــن باورســت
کــه در نهایــت مــردان بایــد رانندهگــی زنــان را بــهعنــوان یــک واقعیــت
اجتامعــی بپذیرنــد.
ایــن بانــوان پــس از پایــان برنامـهی آمــوزش قوانیــن ترافیــک و جــاده از
ســوی مدیریــت ترافیــک والیــت جوزجــان جــواز رانندهگــی بــه دســت
خواهنــد آورد.
ســه ســال پیــش نیــز حــدود  ۲۲تــن از زنــان و دخــران در جوزجــان از
ســوی مرکــز آموزشــی لینکلــن رانندهگــی را آموختنــد .در حــال حــارض
شــار راننــدهگان زن در شــهر شــرغان رو بــه افزایــش اســت.
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سال دوم* شماره  * 15جدی 1399

در جهانــی زندهگــی میکنیــم کــه افــزون بــر خصلتهــا و رفتارهــای
نیــک کــه مبنــای یــک ارتبــاط خــوب و ارزشــمند بــرای انســانها اســت،
شــاهد رفتارهــای ناهنجــار و خــارج از عــرف اخــاق ماننــد خشــونت هــم
هســتیم کــه از نادانــی رسچشــمهگرفتــه اســت.
در علــم روانشناســی ،خشــم یــک پدیــدهی کامــاً طبیعــی شــناخته
شــده ،امــا مرحلــه غیــر طبیعــی آن کــه انتخــاب آگاهان ـ ه خــود شــخص
اســت« ،عصبانیــت» نــام دارد .عصبانیــت منجــر بــه آســیبهای روحــی
و جســمی شــده و خشــونت را منایــان میســازد.
امــروزه اکــر افــراد جامعــه ،خصوصــا زنــان ،بهنوعــی بــا پدیــدهی
خشــونت در زندگــی روزان ـه خــود مواجــه هســتند .خشــونتی کــه مبــدأ
آن ،باورهــا و فرهنگهــای نامعقولــی اســت کــه باعــث تباهــی جامعــه
میشــود.
زنــان همــواره ،مظهــر عطوفــت ،ظرافــت و تضمینکننــده آرامــش و
امنیــت در کانــون خانــواده هســتند ،امــا مــورد خشــونتهای بیدلیــل
و هتــک حرمــت مــردان قــرار میگیرنــد .حرمتــی کــه خداونــد(ج) ،در
قــرآن کریــم از آن یــاد کــرده و مقــام زن را بــه اندازهیــی واال نهــاده کــه
جایــگاه بهشــت را نیــز از گــذرگاه رضایــت یــک زن (مــادر) معیــن کــرده
اســت.
زن منشــا ســامت روانــی یــک خانــواده تلقــی میشــود .او بــا تربیــت
فرزنــدان صالــح و شایســته ،ســعادت یــک جامعــه را تضمیــن میکننــد.
امــا چطــور ممکــن اســت زنــی کــه مــورد خشــونتهای فــراوان قــرار
میگیــرد و دچــار اختــاالت روحــی بســیار جــدی میشــود ،فرزنــدان
صالحــی تربیــت کنــد؟
آمارهــای موجــود نشــان میدهــد بیشــرین صدمــات روحــی و جســمی
بــه زنــان از ســوی شوهرانشــان بــوده کــه تــا پــای مــرگ آنهــا را مــورد
لتوکــوب قــرار دادهانــد .ایــن آمارهــا باعــث شــده چشــم فعــاالن حقــوق

زنــان بــاز شــود تــا بهدنبــال راهحلــی
بــرای رفــع ایــن خشــونتها باشــند.
قانــون منــع خشــونت علیــه زن بــه
هــدف مبــارزهی جــدی بــا پدیــده
خشــونت بــا زنــان ،در ســال  ۱۳۸۸در
چهــار فصــل و ۴۴مــاده ترتیــب و در
جریــده رســمی شــاره  ۹۸۹منتــر
شد هاســت.
خشــونت در برابــر زنــان ،بــر اثــر عــدم
اجــرای قوانیــن ،فرهنــگ پاییــن،
جهــل ،بیســوادی ،امــراض مذهبــی
و… اســت .عامتریــن خشــونتها
در برابــر زنــان افغانســتان عبارتنــد
از :تجاوزجنســی ،اجبــار بــه فحشــا،
جراحــت و معلولیــت ،نــکاح اجبــاری،
نــکاح قبــلاز بلــوغ ،دشــنام و تحقیــر،
لتوکــوب و مجبــور منــودن بــه اعتیــاد.
قانونگــذار بــرای حامیــت از زنــان قوانیــن ســخت و قاطعــی بــر ضــد
اینگونــه اعــال ،تصویــب و بــا افــرادی کــه چنیــن اعاملــی را انجــام
میدهنــد ،برخــورد قانونــی میکنــد.
بــرای اینکــه یــک جامعــه بــه فضــای امــن بــرای زنــان تبدیــل شــود،
بایــد زمینـهی آرامــش و آســایش آنــان فراهــم شــود .ایــن هــدف نیازمنــد
اطالعرســانی وســیع توســط رســانههای جمعــی ،نوشــتاری ،فعــاالن
حقــوق زنــان و فعــاالن مدنــی نیــز میباشــد.
در گــزارش درجشــده در ســایت «شــبکه جامعــه مدنــی و حقــوق بــر» بر
مبنــای تعریــف جامــع زیـر ازخشــونت علیــه زنــان ،تهیــه گردیده اســت:
«هرعملــی کــه ارضار فیزیکــی ،جنســی و روانــی را بــرای زنــان بهبــار آورد
و یــا تهدیــدی درایــن زمینــه تلقــی گــردد ،بهشــمول تهدیــد و اقــدام بــه
محرومیــت از آزادی در حــوزهی زندگــی خصوصــی و اجتامعی ،خشــونت
علیــه زنــان نامیــده میشــود».
خشــونت علیــه زنــان در دو مــورد شــایع اســت ،اول :خشــونت خانوادگی.
دوم :خشــونت در محیط کار.
شــایان ذکــر اســت تبعیــض علیــه زنــان در خانوادههایــی کــه بــر مبنــای
باورهــای غلــط زندگــی میکننــد ،تاثیــرات مخربــی در تعــادل روحــی در
زندگــی روزمــرهی آنهــا خواهــد داشــت.
صیانــت و کرامــت زنــان اهمیــت باالیــی دارد .میبایســت تالشهــای
فراوانــی صــورت بگیــرد تــا آنهــا بتواننــد امنیــت و آرامــش را بهطــور
حقیقــی در جامعــه احســاس کننــد و بــا آرامــش خاطــر در جهــت
پیرشفــت جامعــه گام بردارنــد .مطمینــا ایــن تاثیــر بهســزایی در راســتای
اهــداف ملــی داشــته و جامعــه را بهســوی ســعادت و کــال هدایــت
میکنــد.
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* ننگیالی اچکزی
بنیــاد اســپانیایی «خانـهی آســیا» اعــام کــرده اســت کــه فوزیــه کوفــی،
عضــو هیــأت مذاکرهکننــدهی صلــح دولــت افغانســتان ،جایــزهی ســال
 ۲۰۲۱میــادی ایــن بنیــاد زیــر نــام «تنــوع و توســعهی پایــدار» را از آن
خــود کــرده اســت.
ایــن بنیــاد بــه تاریــخ دوم جــدی ســال جــاری خورشــیدی اعــام کــرده
اســت کــه خانــم کوفــی بــه فعالیتهــای گســرده در بخــش حقوقبــر
مســتحق ایــن جایــزه شــناخته شــد.
در اعالمیــهای ایــن نهــاد همچنــان آمــده اســت کــه فوزیــه کوفــی در
بخشهــای آمــوزش زنــان و دخــران ،دادخواهــی بــرای حقــوق زنــان و
تــاش بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان مســتحق ایــن جایــزه شــناخته
شــده اســت.
بــر اســاس اعالمی ـهی خان ـهی آســیا ،خانــم کوفــی در کنــار انتشــارات
«ســاتوری» جاپــان و دانشــگاه «ســنت تومــاس» فلیپیــن از میــان ۵۲
نامــزد جایــزهی ســال  ۲۰۲۱میــادی ایــن بنیــاد ،برنــدهی ایــن جایــزه
شــناخته شــده اســت.
اهــدای جایــزهی ســاالنهی بنیــاد اســپانیایی «خان ـهی آســیا» در ســال
 ۲۰۰۴راهانــدازی شــد .ایــن جایــزه ســاالنه بــه افــراد پیشــتاز در بخــش
ایجــاد کســب و کار ،تولیــد علــم و دادخواهــی بــرای تأمیــن صلــح و
حقــوق بــر تعلــق میگیــرد.
خانــم کوفــی در ســال  ۱۳۵۴خورشــیدی در والیــت بدخشــان متولــد
شــده اســت ،او پیــش از گرفــن ایــن جایــزه از آن چــه تالشهــای
گســرده بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان عنــوان میشــد ،بــرای

دریافــت جایــزهی صلــح نوبــل  ۲۰۲۰نیــز نامــزد شــده بــود.
فوزیــه کوفــی کــه پــس از رسنگونــی رژیــم طالبــان در ســال 2001
میــادی مــروف فعالیتهــای سیاســی و حقــوق بــری بــود در دو
دور گذشــته پارملــان نیــز مناینــدهی مــردم بدخشــان در پارملــان بــود.
او کارشناســی ارشــد نخســتش را در بخــش مدیریــت تجــارت از دانشــگاه
پرســن اســامآباد پاکســتان بــه دســت آورده اســت و بــه زبانهــای
دری ،پشــتو ،انگلیســی و اردو تســلط دارد.
فوزیــه کوفــی در طــول دو دهــه گذشــته از زنــان شــناخته شــده در
عرصههــای سیاســی افغانســتان اســت کــه معاونــت مجلس مناینــدهگان
را نیــز در کارنام ـهی خــود دارد.
فوزیــه کوفــی کتابــی زیــر عنــوان «نامههایــی بــه دخرتانــم» در مــورد
زندهگــی دورهی کودکــی تــا دوران روی آوردن بــه دنیــای سیاســت
نوشــته کــه ایــن کتــاب در مــاه فــروری ســال  ۲۰۱۱میــادی بــه
زبانهــای دمنارکــی و انگلیســی در شــهر پاریــس فرانســه بــه چــاپ
رســید.
در ایــن کتــاب ،خانــم فوزیــه کوفــی تــاش کــرده زندگــی دخــری را
کــه ســعی دارد بــه دانــش و سیاســت در یــک جامعــهی مردســاالر و
خانــوادهی مذهبــی روی بیــاورد ،بــه تصویــر بکشــد .او داســتان زندگــی
خــود را از ایــام جوانــی تــا رســیدن بــه شــهرت سیاســی بــه تحریــر گرفتــه
اســت.
اینکــه چــرا عنــوان کتــاب خــود را «نامههایــی بــرای دخرتانــم»
گذاشــته اســت ،حکایــت از وصیتنامههایــی میکنــد کــه هــر بــاری
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کــه کوفــی بــه روســتاهای افغانســتان ســفر میکنــد ،بــرای دخــران
خــود مینویســد و گــان میکنــد کــه دوبــاره زنــده بــر منیگــردد.
بــه همیــن دلیــل در ایــن نامههــا بــه دخــران خــود توصیــه کــرده کــه
چگونــه در زندهگــی بــه اهــداف خویــش برســند.
کوفــی مینــگارد ،بــا مــردی ازدواج کــرده کــه او را در دنیــای تخیــل،
محبــوب خــود دانســته بــود ،امــا آن محبــوب کوفــی ،چنــد ســال پــس از
ازدواج ،از ســوی طالبــان زندانــی گردیــده و از پشــت میلههــای زنــدان،
بــرای ســفر ابــدی از خامنــش خداحافظــی میکنــد.
مدافع حقوق زن:
فوزیــه کوفــی کــه از چندیــن س ـوی قصــد طالبــان جــان ســامل بــه در
بــرده ،مصمــم اســت کــهعنــوان قهرمــان حقــوق زن در افغانســتان را
بــه خــود اختصــاص دهــد .او یکــی از چهرههــای فعــال حقــوق زنــان
افغانســتان بهشــار مــیرود و نقــش فعالــی در تصویــب قانــون منــع
خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان بــازی کــرده اســت.
خانــم کوفــی در ســال  ۱۳۹۵خورشــیدی بهعنــوان رییــس کمیتــهی
حقــوق بــر اتحادیــهی جهانــی بینالپارملانــی انتخــاب شــد .او در
انتخاباتــی کــه میــان اعضــای ایــن کمیتــه در شــهر ژنــو ســویس صــورت
گرفــت ،توانســت بــا گرفــن  ۳رأی بیشــر از رقیــب آملانـیاش ،بــه مقــام
ریاســت ایــن کمیتــه دســت یابــد.
در حــال حــارض خانــم کوفــی رهــر حــزب سیاســی «مــوج تحــول» و عضو
هیــأت مذاکــره کننــدهی جمهــوری اســامی افغانســتان در مذاکــرات
صلــح بــا گــروه طالبــان اســت.
خانــم کوفــی در ســال  ۱۳۹۵خورشــیدی بهعنــوان رییــس کمیتــهی
حقــوق بــر اتحادیــه جهانــی بینالپارملانــی انتخــاب شــد.
کوفــی در گفتوگویــی بــا خربنامــه تأکیــد کــرده بــود کــه ســال قبــل بــه
منایندگــی از کشــورهای آســیای جنوبــی عضویــت ایــن کمیتــه را کســب
کــرد و توانســت بــا نامــزدی بــه عنــوان رییــس ایــن کمیتــه ،بــرای یــک
ن را بــر عهــده گیــرد.
ســال ریاســت آ 

اعضــای ایــن کمیتــه از کشــورهای امریــکا ،امریــکای التیــن ،افریقــا،
آســیای جنوبــی و اروپــا میباشــند و بیشــر روی مســایل نقــض حقــوق
بــر و مشــکالتی کــه سیاســتمداران در کشــورهای مختلــف متقبــل
میشــوند ،مترکــز دارد.
کمیتــهی حقــوق بــر اتحادیــهی جهانــی بینالپارملانــی ،یــک
کمیتــهی قدرتمنــد و بــا صالحیــت اســت و میتوانــد بــه کشــورهای
کــه در آن نقــض حقــوق بــری رخ داده باشــد ،هیــأت روان کنــد و یــا
هــم مناینــدگان آن کشــور را بــرای پاس ـخگویی دعــوت کنــد .انتخابــات
ایــن کمیت ـ ِه ســال یکبــار برگــزار میشــود و هــر عضــوی ایــن کمیتــه
میتوانــد بــه عنــوان رییــس آن کاندیــدا کنــد.
فوزیــه کوفــی بــه خربنامــه گفــت« :تصــور ایـن کــه کســی از افغانســتان
بتوانــد فعــال حقــوق بــری شــود و در ســطح بیناملللــی و در ســطح
کشــور خودشــان فعالیتهــای حقــوق بــری کنــد ،بــرای بســیاری از
کشــورها ســخت اســت».
بــا ایــن وجــود فوزیــه کوفــی پــس از گــذ ِر چالشــی از درون یــک
خانــوادهی ســنتی افغانســتان ،حــاال فعــال حقــوق زن و مناینــدهی
مجلــس مناینــدگان افغانســتان اســت .گســرش حضــور زنــان در جامعه،
ایجــاد برابــری جنســیتی و تحمیــل ایــن موضــوع بــه زنــان افغــان کــه
میتواننــد در مقــام تصمیمگیــری و تصمیمســازی ،حضــور برابــر و
گاه پیشروانــه در برابــر مــردان جامعــه داشــته باشــند ،از دغدغــه و
هدفهــای بــزرگ او اســت.
او دوران جدیــد افغانســتان را بــرای همـهی مــردم و بهویــژه زنــان مغتنــم
میدانــد .در عیــن حــال میترســد روزی دوبــاره از خــواب بیــدار شــود
و ببینــد جامع ـهی افغانســتان توســط دیــدگاه طالبانــی اداره میشــود
و دنیــا را تنهــا از دریچــهی چــادرش ببینــد .بــرای جلوگیــری از ایــن
پدیــده ،از نظــر او ،جامعــهی افغانســتان بــا چالشهــای بــزرگ و
گســردهای مواجــه اســت.
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سجیه حسینی

فــرا رســیدن فصــل زمســتان بــرای هرکســی برنامههــای متفــاوت
را بــه همــراه دارد؛ مثـاً بــرای یــک اســکیباز متفــاوت از برنامـهی
یــک نوجــوان روســتایی اســت کــه بــا وزیــدن بــاد زمســتانی و بــارش
نخســتین بــرف بــه فکــر برنامهریــزی شــکار پرنــدهگان میافتــد.
امــا در ایــن میــان وزش بــاد زمســتانی بــرای کــودکان خــرد ســال
کــه در جادههــای شــهر کابــل مــروف کارهــای شــاق اســتند،
پیــام خــوش آینــد نیســت.
بــا فــرا رســیدن زمســتان افــزون بــر ایــن کــه کــودکان خیابانــی
کارهایشــان را از دســت میدهنــد ،رسدی هــوا نیــز بــرای آنهــا
کــه لبــاس گــرم و درســت ندارنــد آزاردهنــده و طاقــت فرســا اســت.
خربنــگار مجلــهی پولیــس زن کــه بــا برخــی از ایــن کــودکان
در جادههــای شــهرکابل مصاحبــه کــرده ،گفتــه انــد کارهــای
را کــه در تابســتان انجــام میدهنــد ،بــا رسد شــدن هــوا انجــام
داده منیتواننــد .بــه همیــن خاطــر مجبــور اســتند دســت بــه
«تکدیگــری» بزننــد.
بیشــر کودکانــی کــه در جادههــای کابــل مــروف کارهــای شــاق
و تگدیگــری اســتند ،نــانآور خانوادههــای خــود میباشــند.
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بیشــر کــودکان خیابانــی در افغانســتان از رفــن بــه مکتــب و
درس و تعلیــم محــروم و آینــده شــان نیــز ناروشــن اســت.
کــودکان خیابانــی کــه نــان آورخانــواده هــای خــود اســتند ،بــرای
پیــدا کــردن لقمــه نانــی دســت بــه انجــام کارهــای ســخت و باالتــر
از توانشــان میزننــد .آنــان کــه اکــرا ً از شــش تــا  ۱۵ســال ســن
دارنــد ،از دســت فروشــی در رسکهــا گرفتــه تــا بــه جمــعآوری
زبالههــا مشــغول انــد.
هرچنــد آمــار مشــخص از کــودکان خیابانــی در شــهر کابــل در
دســت نیســت ،امــا کمیســیون حقــوق بــر افغانســتان میگویــد
کــه بیــش از ســه میلیــون کــودک در افغانســتان مــروف کارهــای
شــاق در بخشهــای مختلــف ماننــد :موترشــویی ،قالیــن بافــی،
کار در معــادن ذغــال ســنگ و منــک و همچنــان در داشهــای
خشــتپزی اســتند.
نجیــب اللــه څــدران ،هامهنــگ کننــدهی بخــش کــودکان حقــوق
بــر افغانســتان میگوید«:کــودکان کارگــر بــا انــواع خشــونتهای
جنســی ،فزیکــی ،لفظــی و روانــی مواجــه اســتند .از همــه مهمــر
از درس و تعلیــم بــه دور میماننــد .زیــرا اینهــا بــه جــز کار کــردن
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دیگــر انتخابــی ندارنــد».
صمیــم پــر  ۱۳ســاله کــه ناامنیهــا ســبب شــده از والیــت رسپل
بــه کابــل آواره شــود ،میگویــد« :تــا صنــف پنجــم درس خوانــدم،
امــا بــه دلیــل جنــگ و ناامنــی نتوانســتم بــه مکتــب بــروم ،حــال
اینجــا کراچــی دارم .پیــاز ،کچالــو و تــرکاری میفروشــم .روزانــه
 ۲۰۰تــا  ۳۰۰افغانــی کار میکنــم و درخانــه میبــرم».
ظاهــر غزنــوی ،روانشــناس در مــورد وضعیــت روحــی کــودکان
کارگــر میگویــد« :کــودکان افــزون بــر آمــوزش و تفریــح نیــاز بــه
محافظــت دارنــد ،امــا آنهــا در خیابانهــا مــورد هــر نــوع اذیــت و
آزار قــرار میگیرنــد .همچنــان کار کــردن در فضاهــای نامناســب
ســبب میشــود کــه بــر کــودکان از لحــاظ روحــی و عاطفــی تاثیــر
منفــی کنــد و کــودکان در برابــر جامعــه و مــردم حــس نفــرت و
انزجــار را پیــدا کنــد».
حنیفــه دخــر  ۹ســالهی اســت کــه از صبــح تــا غــروب آفتــاب در
جادههــای کابــل در ایــن فصــل رسد بــه گدایــی میپــردازد او
کــه در ایــن هــوای رسد بــا لبــاس نیمــه زمســتانیاش مــروف
پیــدا کــردن چنــد افغانــی اســت میگویــد ،دوســت دارد ماننــد
دیگــر کــودکان بــه مکتــب بــرود امــا بــه دلیــل فقــر منیتوانــد
ایــن آرزوی خــود را بــرآورده ســازد.
وزارت کار و امــور اجتامعــی میگویــد کــه یــک میلیــون افغانــی
را بــرای  200تــن از کــودکان کارگــر روی جادههــا کمــک نقــدی
منودنــد.
بیشــر کودکانــی کــه در جادههــای کابــل مــروف کارهــای
شــاق و یاهــم تگدیگــری اســتند ،ازخانوادهــای مهاجــران
داخلــی اســتند کــه بــه دلیــل افزایــش ناامنیهــا در والیــات
مجبــور شــده انــد بــه کابــل مهاجــر شــوند.

نجیــب اللــه اخالقــی ،رییــس شــبکهی محافظــت اطفــال
میگویــد« :ایــن بــار کــه بــا بودجـهی وزارت کار و امــور اجتامعــی
بــه اطفــال کارگــر کمــک نقــدی صــورت گرفــت امــا مــا بــرای
پوشــش بیشــر ایــن قــر آســیب پذیــر ،بــا ادارهی یونیســیف نیــز
گفتوگــو کردیــم تــا اطفــال آســیبپذیر و کارگــر روی جادههــا
در هشــت والیــت دیگــر نیــز بــه کمــک مالــی یونیســیف کمــک
نقــدی شــوند».
حکومــت تعــدادی از ایــن کــودکان را جمــع آوری منــوده و زمینهی
تحصیــل و مــکان بــرای بــود و بــاش شــان را فراهم ســاخته اســت؛
امــا تعــداد اینکــودکان بــه مراتــب باالتــر از آن اســت کــه یتیــم
خانههــای دولــت کفایــت منایــد .از ایــن رو بهخاطــر رســیدهگی
بــه نیازهــای کــودکان بیبضاعــت موسســههای شــخصی نیــز
آغــاز بــه فعالیــت منــوده انــد کــه امکانــات ماننــد درس خوانــدن،
هــر ،صنایــع دســتی و مکانهــای مناســب را بــرای رشــد ایــن
قــر ناتــوان کشــور فراهــممیمناینــد.
آشــیانه موسســه غیــر انتفاعــی اســت کــه در ســال 1374
خورشــیدی در شــهر کابــل آغــاز بــه فعالیــت منــوده و هــزاران
کــودک را کــه فامیلهــای شــان زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد و
توانایــی شــامل ســاخنت کودکانشــان را بــه مکتــب ندارنــد .ایــن
موسســه بــرای تامیــن یــک آینــدهی پــر محصــول و مثبــت آنــان
مســاعدت میکنــد.
حشــمت اللــه حیــات ،مســوول برنامههــای موسســهی آشــیانه
میگویــد « :موسســه آشــیانه بــه مــدت  25ســال در افغانســتان
فعالیــت دارد و هــدف از کــودکان و خانوادههــای بیبضاعــت،
جنــگ زده ،کارگــر و متخلــف میباشــد .کــه در حــال حــارض
 1100الــی  1200طفــل در ســنین مختلــف کــه باالتــر از 8
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ســال هســتند در ایــن موسســه وجــود دارد».
مجتبــی پــر  12ســالهای کــه  3مــاه شــده در موسسـهی آشــیانه
درس میخوانــد ،میگویــد« :پــدرم معیــوب اســت .روزانــه بوتــل
جمــع میکنــم گاهــی  60افغانــی کار میکنــم گاهــی هیــچ کار
منیتانــم .مــن در موسســهی آشــیانه مضمــون دری ،ریاضــی،
دنیــات و قرانکریــم را میخوانــم .ســاعت  1بجــه تــا  4بجــه اینجــه
درس میخوانــم .اینجــا بــرای مــا کتابچــه ،قلــم ،کتــاب و جمپــر
میتــه».
آقــای حیــات در بخــش کــودکان کارگــر کــه در حــال حــارض در
موسســهی آشــیانه هســتند میگویــد« :مــا کــودکان کارگــر را
از روی رسکهــا جمــعآوری میکنیــم .بــه مــدت یکســال از
اینکــودکان حامیــت میکنیــم تــا آمــاده بــه مکتــب رفــن شــوند و
در آخــر ســال امتحــان گرفتــه میشــود و بــه صنفهــای مختلــف
مطابــق تفاهمنامــه بــا وزارت معــارف فرســتاده مــی شــوند».
بصیــره دخــر  8ســاله کــه  2مــاه شــده در موسســه آشــیانه درس
خوانــدن را یــاد میگیــرد میگویــد«:از روی رسک کاغــد و بوتــل
جمــع میکــردم کــه روزانــه  30یــا  40افغانــی از ایــن کار بــه
دســت میــاوردم .امــا حــال در موسســه آشــیانه دری ،ریاضــی،
دنیــات و قرانکریــم را میخوانــم و خــوش اســتم کــه یکســال
بعــد میتوانــم مکتــب بــروم».
آقــای حشــمت اللــه میگویــد «:در موسســه آشــیانه نصــاب معــارف
درس داده منیشــود ،امــا مضامیــن مشــابه بــه مضامیــن مکتــب
تدریــس میشــود.
او میگویــد ،مضمونهــای دری ،ریاضــی ،دنیــات ،قرآنکریــم و
کمپیوتــر و همچنــان بخشهــای هــر مثــل رســامی ،میناتــوری،
صنایــع دســتی ،خیاطــی و بخــش ورزش از جملــه جــودو و فوتبــال
را در دو بخــش دخــران و پــران آمــوزش میدهیــم».

نرگــس دخــر دیگــری اســت کــه در بخــش میناتــوری در موسســه
آشــیانه کار میکنــد و صنــف  10مکتــب اســت میگویــد «:مــن
در خانــه لیــف بافــی مــی کنــم کــه هــر کدامــش را  15تــا 20
افغانــی مــی فروشــم .دوســال میشــه کــه در بخــش میناتــوری در
موسســه آشــیانه کار میکنــم».
مریــم دخــر  15ســاله ای کــه در بخــش صنایــع دســتی موسســه
آشــیانه کار میکنــد وصنــف  7مکتــب اســت میگویــد «:مــن
ســاعت  12ونیــم تــا  4بجــه اینجــه میایــم .دو مــاه شــده از آمدنــم
و زیــاد دوخــت هــا را یــاد گرفتــم .خــوش اســتم کــه تانســتم اینجــه
بیایــم و یــک هــر را یــاد بگیــرم تــا در آینــده بتانــم بــرای خــودم
کار کنــم».
مســوول موسســه آشــیانه اضافــه منــود «:کمکهــای مــا وابســته
بــه دونرهــای خارجــی اســت .حــاال بــا فــرا رســیدن فصــل زمســتان
بیشــر بــوت و جمپــر و مــواد غذایــی بــه کــودکان کمــک میکنیم».
پرینــا دخــر  ۱۱ســاله ای اســت کــه درجــاده شــهید محمد موســی
شــفیق بــوت رنــگ میکنــد ،میگویــد  «:صنــف دو مکتــب اســتم
صبحهــا مکتــب مـیروم ،نیمــی روز  ۱۵۰گاهــی  ۱۰۰افغانــی کار
میکنــم».
عبدالفتــاح احمــدزی ،ســخنگوی وزارت کار و امــور اجتامعــی
میگویــد «:در حــدود 3ونیــم ملیــون کــودک زیــر خــط فقــر
هســتند کــه ایــن کــودکان بــا چالشهــا و مشــکالت زیــادی
مواجــه هســتند .مــا همیشــه تــاش کردیــم کــه بــرای کــودکان
بیرسپرســت رســیدهگی بــه موقــع منایــم».
آقــای احمــدزی افــزود«:در کنــار یتیمخانههــای دولتــی ،یتیــم
خانههــای غیــر دولتــی نیــز داریــم کــه در بخــش درس و تعلیــم
کــودکان یتیــم فعالیــت دارنــد».

نشانه

کمیتههایدادخواهیدرحلمشکالتونزدیکساختنارتباطحکومتبامردمنقشموثردارند
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طــی ســالهای پســین شــاری از نهادهــای مدنــی بــا آمــوزش
روشهــای نویــن دادخواهــی بــرای مــردم جهــت دادخواهــی از
حقوقشــان و برقــراری ارتبــاط نزدیــک مــردم بــا حکومــت تــاش
کردهانــد تــا از یکطــرف بــرای تأمیــن عدالــت در برنامههــای اجرایــی
حکومــت مــردم را بســیج بســازند و از ســوی دیگــر حلقـهی ارتبــاط میــان
مــردم و حکومــت را مســتحکمتر ســازند.
شــاری از نهادهــای مدنــی در بدخشــان افــزون بــر آگاهیدهــی
بــه مــردم در زمینههــای حکومــتداری ،حاکمیــت قانــون ،انتخابــات
و حقــوق بــر بــا آمــوزش روشهــای نویــن دادخواهــی و ایجــاد
کمیتههــای دادخواهــی ،مــردم را بــه گونـهی مســتقیم در رونــد توســعه
دخیــل ،ســهیم و رشیــک ســاختهاند.
توســعهی نامتــوازن ،بیاثــر بــودن برنامههــای توســعهیی و وجــود
مشــکالت گســرده بــا وجــود مســاعدت نهادهــای کمککننــده ،دخیــل
و ســهیم نبــودن مــردم در تصمیمگیریهــا و نیازســنجیها از عوامــل
اساســی بــه شــار میرونــد کــه منجــر بــه ایجــاد فاصلــه میــان دولــت و
مــردم شــده اســت .امــا ایجــاد کمیتههــای دادخواهــی بــرای شناســایی
و اولویتبنــدی مشــکالت مــردم ســبب شــده اســت تــا آنــان بــه گونـهی
مســتقیم بــا حکومــت در ارتبــاط باشــند و از ایــن طریــق بــه حقــوق
اولی ـهی خــود دســت یابنــد.
اعضــای گــروه دادخواهــی متشــکل از کمیتههایــی اســت کــه
در ولســوالیها ایجــاد شــده و هــر ازگاهــی در شــهر فیضآبــاد،
مرکــز والیــت بدخشــان گردهــم میآینــد تــا بــرای برطرفســازی
مشکالتشــان دادخواهــی کننــد و مشکالتشــان را از نزدیــک بــا
مســووالن حکومتــی در میــان بگذارنــد .کمیتههــای دادخواهــی بــه
دلیــل ایــنکــه روشهــای نویــن دادخواهــی را فــرا گرفتهانــد بــا تهیـهی
پــان دادخواهــی و اولویتبنــدی مشــکالت مــردم زمینــه را بــرای تطبیق
پروژههــا از ســوی حکومــت و نهادهــای کمککننــده آســان میســازند.
عبدالقیــوم ،عضــو یکــی از کمیتههــای دادخواهــی در بدخشــان
میگویــد ،آنــان تــا پیــش از ایجــاد کمیتــهی دادخواهــی در زمینــهی
رفــع مشــکالت محلیشــان بــا دشــواریهای زیــادی روبــهرو بودنــد،
امــا اکنــون از طریــق ایــن کمیتــه میتواننــد بــا در میــان گذاشــن
مشکالتشــان بــا حکومــت محلــی ،حکومــت را وادار بــه پاســخگویی
کننــد .عبدالقیــوم میافزایــد« :پیــش از ایجــاد کمیتههــای دادخواهــی
بــا مشــکالت زیــادی روبـهرو بودیــم و بــه صــورت انفــرادی مطــرح کــردن

خواســتهای مــا در پیــش نهادهــای دولتــی نتیجــه منــیداد ،ولــی
خوشبختانــه از وقتــی کــه کمیتــهی دادخواهــی را ایجــاد کردیــم در
تفاهــم بــا مــردم و فعالیــت هدفمنــد مشــکالت مــا حــل شــده اســت».
ســامعه ناطــق ،عضــو دیگــر یکــی از کمیتههــای دادخواهــی در
بدخشــان میگویــد ،آنــان بــا درک ایــنکــه دولــت و مــردم بــه تنهایــی
منیتواننــد کاری را بــه پیــش بربنــد ،تصمیــم گرفتهانــد تــا از طریــق
انســجام و هامهنگــی مــردم و بــه کارگیــری روشهــای نویــن دادخواهــی
بــرای تحقــق حقوقشــان بــر تصمیمهــا و اجــرأت حکومــت محلــی
بدخشــان نفــوذ کننــد.
بــه گفت ـهی ایــن بانــو ،شــهروندان از طریــق نهادهــای مدنــی هم ـهی
روشهــای دادخواهــی را فــرا میگیرنــد و بــه ســادهگی میتواننــد
مشــکالت را اولویتبنــدی کننــد و بــا حکومــت در میــان بگذارنــد.
خانــم ناطــق میافزایــد کــه اعضــای کمیت ـهی دادخواهــی متعهــد بــه
ادامـهی کار ایــن کمیتــه هســتند و بــرای دسرتســی مــردم بــه عدالــت و
تأمیــن حقوقشــان دادخواهــی میکننــد.
بــا ایــن حــال ،ســیفالدین ســاییس ،رییــس مجتمــع نهادهــای مدنــی
بدخشــان میگویــد کــه نقــش کمیتههــای دادخواهــی و فعالیتهــای
دادخواهانــه بــا روشهــای مدنــی و دموکراتیــک در بســیج مــردم بــرای
تأمیــن حقــوق و عدالــت از مهمرتیــن اهــداف نهادهــای مدنی میباشــد
و آنــان تــاش دارنــد تــا پــای ایــن فعالیتهــا را بــه همـهی ولســوالیهای
بدخشــان بکشــانند و رونــد دادخواهــی را در همـهی ســطوح مطابــق بــه
ارزشهــای مدنــی و دموکراتیــک عیــار بســازند.
ایــن فعــال مدنــی میافزایــد کــه بــه هــر پیامنهیــی کــه روی نهادســازی
مترکــز بیشــر شــود و فعالیتهــای دادخواهانــه در مســیر درســت آن
ســمت و ســو داده شــود ،بــه هــان پیامنــه رونــد حکومـتداری تقویــت
میشــود و فاصلــه میــان حکومــت و مــردم کمــر خواهــد شــد.
فعــاالن مدنــی و باشــندهگان بدخشــان میگوینــد کــه از چنــد ســال بــه
اینســو در پــی فعالیــت نهادهــای مدنــی ،در شــاری از ولســوالیهای
بدخشــان کمیتههــای دادخواهــی ایجــاد شــدهاند کــه در دادخواهــی
از حقــوق مــردم و تأمیــن عدالــت کارســاز بودهانــد .بــه گفتــهی
مســووالن نهادهــای مدنــی ،آنــان تــاش دارنــد کــه دامن ـهی فعالیــت
ایــن کمیتههــا را بــه هم ـهی ولســوالیهای بدخشــان توســعه دهنــد و
پــای مــردم را بــه رونــد تصمیمگیــری و توســعهی محلــی بکشــانند و بــه
بــا حلق ـهی ارتبــاط میــان حکومــت و مــردم را محکمتــر بســازند.
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افغان مېرمنې د هرن په برخه کې

پولیس زن
خیریال :سجیه حسینی
ژباړه :محمد صابر ژمن

پــه افغانســتان کــې د طالبانــو د واکمنــۍ پرمهــال د تلویزیــون
لېــدل دود نــه وو؛ مګــر پــه اوســني وخــت کــې د ټولــو ســتونزو
جګــړې او ناامنــي لــه شــتون رسه بیــا هــم افغــان مېرمنــو د نارینــه
وو ترڅنــګ فلــم جوړونــې تــه مخــه کــړې ده ،کــه څــه هــم پــه دې
برخــه کــې ښــځو زیاتــه قربــاين ورکــړې لکــه د ځوانــو انجونــو وژل
او تحقیرېــدل ،چــې د دې ټولــو ســتونزو بــا وجــود یــې خپلــو کارونو
تــه ادامــه ورکــړې.
یــو لــه دې نامتــو او بریــايل ســینامګرانو څخــه رویــا ســادات ده،
چــې دې ( ...ســی نقطــه ) فلــم جوړونــې رسه یــې فلــم جوړونــې
تــه مخــه کــړه ( .نامــه ی بــه رئیــس جمهــور ) د مېرمــن ســادات
بــل نامتــو فلــم دی ،چــې د آســکار پــه  ۹۰یــم دور ملانځغونــډه
( جشــن واره ) کــې یــې د افغانســتان ســینام اســتازويل وکــړه.
مېرمــن ســادات وايــي :د افغانســتان ســینام اوســنی وضعیــت هیلــه
بښــوونکی ده؛ ځکــه چــې فلــم جوړونکــي پــه دې برخــه کــې د
لېوالتیــا ترڅنــګ زیــات زحمــت ګايل؛ مګــر هغــه څــه چــې اړیــن
دي مــايل مالتــړ ده .د فلــم جوړولــو لپــاره پیســو تــه اړتیــا ده؛ مګــر
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بهــرين پانګــوال د وېــرې لــه کبلــه مــايل مالتــړ نــه يش کــوالی او
حکومــت هــم مــايل امکانــات نــه لــري؛ نــو ښــکاره خــره ده چــې د
افغانســتان ســینام پرمختــګ نــه کــوي.
رویــا ســادات د مېرمنــو د ســتونزو پــه اړه داســې وایــي :یــو لــه
مهمــو ســتونزو څخــه د ښــځینه پرســونل نــه شــتون دی .لکــه مــوږ
یــوه ښــځینه انځورګــره نــه لــرو ،زه د یــوې فلــم جوړونکــې پــه توګــه
کلــه چــې اخیســتل شــوي انځــور تــه کتنــه کــوم چــې د نارینــه
انځورګــر رسه زمــا انــدام معمــويل ونښــي؛ نــو دا هغــه وخــت وي،
چــې هغــه وارخطــا يش او زه هــم خپــل مترکــز لــه الســه ورکــوم.
محبوبــه هاشــمي یــوه ځوانــه فلــم جوړونکــې مېرمــن ده ،چــې
پــه ۱۹۹۴میــادي کال پــه ایــران کــې پیــدا شــوې او د ابــن ســینا
پوهنتــون لــه ژورنالېــزم پوهنځــۍ څخــه فارغــه شــوې ده .هغــې
لــه کوچنیــوايل څخــه فلــم جوړونــې رسه مینــه درلــوده .مېرمــن
هاشــمي چــې پــه ایــران کــې د فلــم جوړونــې کار د ځــان لپــاره
ســتونزمن بالــه؛ ځکــه نــو افغانســتان تــه راغلــه او پــه فلــم جوړونــې
یــې کار پیــل کــړ.
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مېرمــن هاشــمي چــې خپــل کار د پوهنتــون لــه شــپږم سمســر
څخــه پیــل کــړی داســې وایــي :مــا یــو فلــم جــوړ کــړی چــې دې
( معجــزې ) پــه نامــه دی او د مراکــش فیســتوال تــه یــې هــم الر
موندلــې وه .ددې ترڅنــګ ځینــې مســتندونه مــې هــم جــوړ کــړي
لکــه ( نارنجــي ) چــې د ښــځو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل پــه اړه
ده ،بــل د هــوا ککړتیــا پــه هکلــه مســتند دی او داســې نــور ډېــر
تجــاريت ســوداګري اعالنــات مــې هــم جــوړ کــړي دي.
پــه افغانســتان کــې ســینام د شــلمې میــادي پیــړۍ پــه لومړیــو
کلونــو کــې رامنځتــه شــوې ده ،چــې پــه هغــه وخــت کــې د ځینــو
ســیايس مرشانــو لــه مخالفــت رسه مــخ شــوې وه .رسه لــهډېــرو
ســتونزو د افغانســتان ســینام د ۲۰۰۲میــادي کال د طالبانــو
لــه واکمنــۍ وروســته پرمختــګ پیــل کــړ .اوســمهال پــه ټــول
افغانســتان کــې شــپاړلس ســینامګانې شــتون لــري چــې یوولــس
یــې یــوازې پــه کابــل کــې دي.
حســن موســوي فلــم جوړونکــی او د افغانســتان لــه خــوا پــه آســکار
کــې د فلــم ټاکلــو کمېټــې غــړی د ښــځو دگــډون پــه اړه داســې
وایــې :دقیقـاً نشــم ویــای چــې اوســمهال د افغانســتان پــه ســینام
کــې څومــره مېرمنــې فعالیــت کــوي؛ ځکــه دقیــق شــمېر یــې نــه
لــرو؛ مګــر پــه دې بــاوري یــم چــې یــې شــمېر کــم دی؛ ځکــه چــې
ډېــرو ســتونزو رسه مــخ دي ،پــه ځانګــړي توګــه د ټولنــې لــه لــوري
دا یــو مناســب کســب نــه دی .لــه دې ټولــو ســتونزو رسه افغــان
مېرمنــو پــه دې وروســتيو کلونــو کــې د هیــواد پــه داخــل او بهــر کې
وکــوالی شــول چــې ښــې وځلېــږي.

پــه افغانســتان کــې فلــم جوړونــه پــه شــخيص لګښــتونو مختــه
روانــه ده ،د حکومــت یــا شــخيص رشکتونــو مالتــړ لــه ځــان رسه
نــه لــري .ښــاغلی موســوي پــه دې هکلــه داســې وایــې :زمــوږ پــه
هیــواد کــې ســینامیي بیمــه شــتون نــه لــري؛ لــه همــدې املــه
داخــي او بهــرين پانګــوال لــه پانګونــېډډه کــوي او لــه بلــې خــوا
بدبختانــه د افغانســتان ســینام د حکومــت مالتــړ هــم نــه لــري.
پــه ســینام کــې د نارینــو پــه نســبت د ښــځو ســتونزېډېــرې وي،
دا چــې افغانســتان د ســنتي ټولنــې درلودونکــې ده؛ نــو پــه فلــم
جوړونــه کــې د ښــځو پــر گــډون منفــي نظــر لــري .دا کار د اســام
خــاف عمــل بــويل؛ لــه همــدې املــه ښــځې نــي کــوالی د
پــاموړ عایــد الســته راوړي .حســن موســوي وایــې :د افغــان مېرمنــو
ســتونزه داده چــې د شــخيص رشکتونــو او حکومــت مالتــړ نــه لــري
او بلــه ســتونزه د ســینام لپــاره د ښــه مارکیــټ نــه شــتون دی .نــورو
هیوادونــو کــې فلمونــه پــر ســینامګانو پلــورل کیــږي؛ مګــر پــه
افغانســتان کــې برعکــس فلــم جوړونکــي ســینام تــه د فلــم خپرولــو
لپــاره پیســې ورکــوي.
اوســمهال ښــځې د ســینام پــه برخــه کــې د پــام وړ الســته راوړنــې
لــري ،پــه افغانســتان کــې زیاتــې ښــځینه فلــم جوړونکــې حضــور
لــري ،فلمونــه یــې د نــړۍ پــه معتــرو فیســتیوالونو کــې مونــدل
کیــږي ،چــې د هیــواد ســینام تــه یــې زیــات ویاړونــه راوړي دي؛
مګــر نــه یــوازې د حکومــت لــه لــوري نــه مالتــړ کیــږی؛ بلکــې
التراوســه یــې د کارونــو ســتاینه هــم د حکومــت لــه خــوا نــه ده
شــوې.
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هموطن
هموطن قصهءماو توهمین است که هست
موج این دجلهی آشفته چنین است که هست
همچو امواج اگر میشکنیم قامت هم!
البد ،این قامت مافرش زمین است که هست
من و تو ما نشویم ،هردو که یکجا نشویم
درد ما به نشود ،بلکه چنین است که هست
نه تنوعی به خون و ،نه به دین و نه خدا !
پس میان من وتو بهرچه کین است که هست
کشورم همچو انار و من و تو دانهای آن
خون ما هردو به یک رنگ چنین است که هست
یک نگاهی به اناری بنام عربت گیر!
دانه ها دوست به هم خویش وقرین است که هست
تاکه من ما نشوم! نیز توهم باشی تو!
بهخدا دشمن ماوتو همین است که هست!
آسیا پیکر زیباست قبولش دارم
آسیا را وطنم نورجبین است که هست
یا اگر قاره آسیاست چو انگشرت در؟!
باز بنگر وطنم همچو نگین است که هست
سنگ وخاک وطنم بوی زر ناب دهد!
نه من وتو دیگران در پی این است که هست
انتها آه وطن جملهگی را خواهد سوخت!
بسکه این مادر غمدیده حزین است که هست
به من از هتلر و افالطون واز نیچه مگو
آنچه میگویی ببین داخل دین است که است
هرکجا پیرو جوانی سخن از عشق زنند!
لیکن آن عشق که گویند نه این است که هست
زاهد و متقی و مولوی و هم مال
ظاهر و باطن شان دور ز دین است که هست
اسفا می نگرم اکرث روشن فکران
آیده ومفکورهاش دشمن دین است که هست
چه بگویم من ازآن عابد سجاده نشین
که دلش سوی بتان رسبه زمین است که هست
گاهی در اوج غم و درد به خود میگویم
که چرا تاچه زمان کارچنین است که هست؟!
چاره ناجسته ویک عمر زخود مینالیم
تا نجنبیم زجا کارچنین است که هست
بسکه پالیسی بیگانه ز تدبیر ز ماست
هرکجا عجز وحقارت به جبین است که هست
لحظه ای فکر و تامل به متاشا بنشین
بنگر آنچه که گفتیم چنین است که هست
خاطره جویا
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غزل
ځان به په مرګ حسابوې دلته چې شپې تېروې
د زهـرو ګوټ به تېروې دلته چې شـپې تېروې
غوږ به دې کوڼ ،سرتګې به پټې ،خوله به چوپه ساتې
د دیوســۍ ژوند به کوې دلته چې شپې تېروې
له ښــار نه کيل ته چې ځې وصیت به کور کې وکړې
کفن به ځـان نه تاووې دلـته چې شـپې تېـروې
په هــره الره کې دامــونه د مرګي خواره دي
ځان ورنه څنګه خالصوې دلته چې شپې تېروې
نه مدرســه ،نه مـکاتب ،نه مـو منرب امـن دی
سکون اوس چېرته لټوې دلته چې شپې تېروې
د جنازو وړلو نه بل مـوږ ته څـه پاتـې نه دي
زملیان به یو ،یو خښوې دلته چې شپې تېروې
د بېوســـۍ حلقه کــې بنده شــګیوال پــرهېزه!
بس خپل ګرېوان به څیروې دلته چې شپې تېروې

پرهېز شګیوال
غزل
زړه مې مات دی ،ډېرې سختې مرحلې دي
زړه مې مات دی ،ځکمې ټولې هـدیرې دي
زړه مې مات دی ،دغــه خــاوره کــربال ده
زړه مې مات دی ،د حسن حسین نارې دي
زړه مې مات دی ،اعالنونه دي شامر نشـته
زړه مې مات دی ،جنازې دي ،جنازې دي
زړه مې مات دی ،د دې خلکو مرګ روا دی
زړه مې مات دی ،د بدرنګ مال فتوې دي
زړه مې مات دی ،ژوند ته دلته هېلې نشـته
زړه مې مات دی ،اندېښنې دي ،اندېښنې دي
زړه مې مات دی ،صېبه! څنګه غم ونه کړم؟
زړه مې مات دی ،یو وطن ګڼې جنډې دي
زړه مې مات دی ،یو امېل دانــه وانــه دی
زړه مې مات دی ،دوړېـدلې یې دانــې دي
اوښکه امېل

ای خوشا مستانه رس در پای دلرب داشنت
دل تهی از خوب و زشت چرخ اخرض داشنت
نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن
پیش باز عشق آئین کبوتر داشنت
سوخنت بگداخنت چون شمع و بزم افروخنت
تن بیاد روی جانان اندر آذر داشنت
اشک را چون لعل پروردن بخوناب جگر
دیده را سوداگر یاقوت احمر داشنت
هر کجا نور است چون پروانه خود را باخنت
هر کجا نار است خود را چون سمندر داشنت
آب حیوان یافنت بیرنج در ظلامت دل
زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشنت
از برای سود ،در دریای بی پایان علم
عقل را مانند غواصان ،شناور داشنت
گوشوار حکمت اندر گوش جان آویخنت
چشم دل را با چراغ جان منور داشنت
در گلستان هرن چون نخل بودن بارور
عار از ناچیزی رسو و صنوبر داشنت
از مس دل ساخنت با دست دانش زر ناب
علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشنت
همچو مور اندر ره همت همی پا کوفنت
چون مگس همواره دست شوق بر رس داشنت
«پروین اعتصامی»

مینا نظري
کاش چون پاییز بودم
کاش چون پاییز خاموش ومالل انگیز بودم.
برگهای آرزوهایم  ,یکایک زرد می شد,
آفتاب دیدگانم رسد می شد,
آسامن سینه ام پر درد می شد
ناگهان توفان اندوهی به جانم چنگ می زد
اشک هایم همچو باران دامنم را رنگ می زد.
وه  ...چه زیبا بود ،اگر پاییز بودم,
وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم,
شاعری در چشم من میخواند ...شعری آسامنی
در کنارم قلب عاشق شعله می زد,
در رشار آتش دردی نهانی.
نغمه ی من ...
همچو آواری نسیم پر شکسته
عطر غم می ریخت بر دلهای خسته.
پیش رویم:
چهره تلخ زمستان جوانی
پشت رس:
آشوب تابستان عشقی ناگهانی
سینه ام:
منزلگه اندوه و درد وبد گامنی.
کاش چون پاییز بودم
فروغ فرخزاد

سال دوم* شماره  * 15جدی 1399

خ
ب
نی
ا
وم

غزل
چـې پاتې شــي تر ډېره او پــوره مـو دا ارمـان يش
اخرته ستا په نوم دې دا اوربند هر وخت اعالن يش
ګیـډۍ د ګالبــونــو بــه یـې هـــــر قـــدم کــې کېږدم
دا درې ورځې دي زر يش چې نصیب د هر افغان يش
د ســــولې لـوی کاروانه دا خــــو ستا د قـدم رنګ و
الله د نـــکړي چېرې چــې کــوم لوری پښـیامن شــي
ته هــــم له مـرګه ســتړی او زه هــم د ژوند یم تږې
نــــو کاشـکې کلیوال او ښـاري یو بل نه قـــربان يش
د وخت ډېرو پــوښـتنو ته به زمـــا ځـواب پیـدا شــي
په څنډو د آســامن چې یو ځل لیک نـوم د جانان يش
کـــوم چېرې چې بـاور په چا کول لوی لیونتوب وي
بــاور کووم ورځم که مې هر څومره لوی تاوان يش
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حــرت فاطمــة ريض اللــه تعالــی عنهــا د رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم کــره لــور وه ،تــر بعثــت وړانــدې پــه مکــه
معظمــې کــې زېږېدلــې ده .پــه رســول اکــرم صلــی اللــه علیــه وســلم بــې حــده ګرانــه وه ،تــل بــه یــې ویــل چــې فاطمــة
ريض اللــه تعالــی عنهــا زمــا د بــدن ټوټــه ده .اللــه جــل جاللــه حــرت فاطمــې ريض اللــه تعالــی عنهــا تــه ډېــره زیاتــه
حیــاء ورکــړې وه .روایاتــو کــې راځــي چــې مــزل بــه یــې د رســول اکــرم صلــی اللــه علیــه وســلم پــه څېــر کاوه ،ناســته
والړه خــرې هرڅــه یــې د جنــاب رســول اللــه صلــی اللــه
علیــه وســلم تــه ورتــه و ،لــه ډېــرې حیــاء بــه یــې رســول
اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم تــه نشــو کتلــی .کلــه چــې
رســولالله صلــی اللــه علیــه وســلم رحلــت شــو ترحــده
زیاتــه غمجنــه وه او ويــل بــه یــې :صبــت علــی املصائــب
لــو انهــا صبــت الــی النهــار رصن لیالیهــا.
ژبــاړه :ماتــه داســې مصائــب ورســید کــه ورځ ته ورســیږي؛
نــو شــپه بــه ورنــه جــوړه يش.
د حــرت فاطمــې ريض اللــه تعالــی عنهــا نــکاح ډېــر
د خیــر او برکــت نــکاح وه ،د دې د نــکاح پــه هکلــه د
حــرت عــي کــرم اللــه وجهــه او د نــورو اصحابــو کــرام
ريض اللــه تعالــی عنهــم اجمعیــن ډېــرې پــه زړه پــورې
کیســې شــته .بهــر کیــف حــرت عــي کــرم اللــه وجهه د
نبــي کریــم صلــی اللــه علیــه وســلم د حکــم مطابــق خپلــه
زغــره د خرڅولــو لپــاره صحابــه کرامــو ريض اللــه تعالــی
عنهــم اجمعیــن تــه وړانــدې کــړه؛ نــو حــرت عثــان بــن
عفــان ريض اللــه تعالــی عنــه هغــه پــه څلــور ســوه ( ۴۰۰
) درهمــه بانــدې واخیســتله یعنــې هغــه پــه حقیقــت کــې
د دومــره قیمــت نــه وه؛ خــو هغــه پــه تحفــه کــې ورکــړه.
رســول اکــرم صلــی اللــه علیــه وســلم حــرت عثــان
ريض اللــه تعالــی عنــه تــه دعــا وکــړه او بیــا یــې حــرت
ابوبکــر صدیــق ،حــرت عمــر فــاروق ،حــرت طلحــه،
حــرت زبیــر ،حــرت عبدالرحمــن بــن عــوف ريض اللــه
تعالــی عنهــم اجمعیــن او نــور صحابــه مهاجریــن او انصــار
یــې مســجد تــه راوبلــل او نــکاح یــې وتړلــه .د واده پــه
ورځ رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم حــرت فاطمــې
ريض اللــه عنهــا تــه یــو کــټ ،یــوه بســره ،یــو څــادر ،دوه
میچنــې او یــو مشــک ورکــړل .تــر واده وروســته حــرت
عــي ريض اللــه عنــه او حــرت فاطمــة الزهــرا ريض اللــه عنهــا لــه نبــوي حــرم څخــه د بانــدې پــه یــوه ګوښــه کــور کــې
اوســیدل .رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم بــه چــې کلــه چیرتــه پــه ســفر تلــه؛ نــو آخــر کــې بــه د دې کــور تــه تلــه او
فاطمــة ريض اللــه تعالــی عنهــا بــه یــې لېــده او کلــه بــه چــې ســفر نــه راغــی؛ نــو لومــړۍ بــه د دې کــور تــه راغــی او حــرت
فاطمــة ريض اللــه عنهــا بــه یــې لېــده .کلــه چــې د رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم د تدفیــن مراســم پیــل شــول؛ نــو
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دا بهــر والړه وه ،حــرت فاطمــې ريض اللــه عنهــا د چــارۍ ګانــو اوازونــه اورېــدل چــې پــر رســول اللــه صــل اللــه علیــه
وســلم بانــدې خــاورې اوړل کیــږي ،پــه دې وخــت کــې حــرت انــس ريض اللــه عنــه راووت او بیلچــه یــې پــه اوږه ده،
حــرت فاطمــې ريض اللــه تعالــی عنهــا ورتــه وویــل :چــې تاتــه حیــاء نــه درتــه چــې زمــا پــه پــار دې خــاورې اړولــې؟ پــه
دې وخــت کــې دواړه پــه ژړا شــول .روایــت کــې راځــي چــې کلــه د قیامــت ورځ يش؛ نــو آواز بــه ويش چــې اې د محــر
خلکــو مــخ بــل طــرف تــه واړوئ چــې د رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم کــره لــور حــرت فاطمــة ريض اللــه تعالــی
عنهــا جنــت تــه داخلیــږي.
حــرت فاطمــة ريض اللــه تعالــی عنهــا د جنتــي ښــځو رسداره ده ،هغــه قائــم الیــل او صائــم النهــار وه یعنــې شــپه بــه
یــې پــه عبــادت او ورځ بــه یــې پــه روژه نیولــو تېرولــه .حــرت فاطمــة ريض تعالــی عنهــا پــه ټــول ژونــد کــې پــر خپــل ژونــد
بانــدې قانــع وه ،د ډېــر رضورت څخــه عــاوه یــې د کــوم څــه د الســته راوړلــو لپــاره متنــا یــا خواهــش نــه دی کــړی ،تــل بــه
یــې دا خــره پــر ژبــه وه چــې اللــه جــل جــا لــه زمــا کــوم
حالــت جــوړ کــړی زه پــر هغــه بانــدې رايض یــم .نبــي
کریــم صلــی اللــه علیــه وســلم د ژونــد تــر آخــره پــورې د
زهــد او قناعــت تلقیــن بــه ورکاوه.
حــرت ســلامن فــاريس ريض اللــه عنــه لــه نبــي کریــم
صلــی اللــه علیــه وســلم څخــه داســې روایتــوي :چــې
ســلامنه! کــه څــوک زمــا لــه لــور فاطمــې رسه مینــه
ولــري؛ نــو پــه جنــت کــې بــه رارسه وي او کــه وررسه کینــه
ولــري؛ نــو ځــای بــه یــې دوزخ وي ،ســلامنه! انســان تــه
لــه فاطمــې رسه مینــه پــه ســلو ځایــو کــې ګټــه رســوي:
مړینــه ،قــر ،د کړنــو پــه تللــو ،حــر ...او پــه پــل رصاط
کــې بــه انســان تــه اســانتیاوې وي .کــه لــور مــې فاطمــة
لــه چــا رايض وي؛ نــو زه بــه تــرې رايض یــم او لــه چــا
چــې زه رايض یــم؛ نــو اللــه جــل جــا لــه بــه تــرې رايض
وي او کــه چــا مــې لــور غوســه کــړه؛ نــو زه یــې غوســه
کــړی یــم او پــر چــا چــې زه غوســه شــم؛ نــو اللــه جــل
جــا لــه بــه پــرې غضــب وکــړي.
د حــرت فاطمــې ريض اللــه تعالــی عنهــا پنځــه
ماشــومان وو :درې زامــن حــرت حســن ريض اللــه
عنــه ،حــرت حســین ريض اللــه عنــه او حــرت محســن
ريض اللــه عنــه چــې پــه ماشــومتوب کــې وفــات شــوی او
دوه لوڼــې حــرت زینــب ريض اللــه عنهــا او حــرت ام
کلثــوم ريض اللــه عنهــا وو.
د جنتــي ښــځو نومــوړې رسداره د نهــه ویشــتو کلونــو پــه
عمــر د هجــرت پــه یوولســم کال د روژې پــه میاشــت کــې
د رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم تــر وفــات شــپږ
میاشــتې وروســته وفــات شــوه .د حــرت فاطمــې ريض
اللــه عنهــا د وفــات خــر رســول اللــه صلــی اللــه علیــه
وســلم د خپــل وفــات پــه مهــال داســې ورکــړی وو چــې ( پــه مــا پســې بــه تــه ژر راشــې ) .حــرت فاطمــې ريض اللــه
تعالــی عنهــا پــه خپــل وصیــت کــې دا وویــل چــې زمــا جنــازه دې دشــپې لــه خــوا تــر رسه يش د دې لپــاره چــې د چــا نظــر
زمــا پــر جنــازه و نــه لګــي یعنــې دې د زهــد ،تقــوی ،رشم او حیــاء لــه وجــې دغــه وصیــت کــړی وو او د جنــازې ملونــځ یــې
حــرت ابــو بکــر صدیــق ريض اللــه تعالــی عنــه وکــړ ،د قــر پــه اړه یــې روایــات مختلــف دي چــې چیرتــه ده؟ انــا للــه و
انــا الیــه راجعــون.
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په افغانستان کې د برشي حقونو
ارزښت او ستونزې

ژباړه :محمد صابر ژمن

پولیس زن

عایــد :انســان ارشف املخلوقــات دی ،د ټولنیــزو حقوقــو او آزادیــو
څخــه برخمــن دی .ځینــې لــه دې حقوقــو څخــه د یــوه انســان
د شــخصیت پشــپړېدو لپــاره اړیــن او رضوري دي ،چــې پرتــه د
دې حقوقــو لــه ترالســه څخــه د یــوه کامــل انســان پــه توګــه پــه
ټولنــه کــې هوســا او ســولییز ژونــد نــي کــوالی .هغــه حقــوق او
آزادي چــې د یــوه انســان ژونــد لپــاره اړیــن او مهــم دي پــه حقوقــي
ادبیاتــو کــې د اســايس حقوقــو او آزادیــو یــا هــم د بــري حقونــو
پــه نامــه رسه یادیــږي ،چــې د تاریــخ پــه اوږدو کــې یــې د ځمکــې
پــر مــخ د برشیــت د مشــرکو هلــو ځلــو او قربانیــو پــر مــټ د ظلــم
او بربریــت پــر وړانــدې بــری موندلــی؛ مګــر د پوهــې او تکنالــوژي
چټــک پرمختــګ او همدارنګــه د ټولنــې اقتصــاد او کلتــور پــه برخــه
کــې د ســرو الســته راوړنــو رسه بیــا هــم بدبختانــه د ټولنــې زیاتــه
برخــه اوس هــم؛ نــه یــوازې دا چــې خپلــو انســاين حقوقــو تــه
الرسســی نــه لــري؛ بلکــې حقــوق او آزادي یــې پــه بېالبېلــو الملونــو
رسه نقــض کیــږي .یــو لــه دې الملونــو څخــه د انســاين حقوقــو او
آزادیــو پــه اړه د اشــخاصو ناپوهــي ده .پــه افغانســتان کــې هــم د
تېــرو څلــورو لســیزو راهیســې د واکمنانــو یــا هــم د نــورو بېالبېلــو
وســلوالواوډلــو ټپلــو لــه خــوا پــه مختلفــوډولونــو د انســاين حقوقــو
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او آزادیــو نقــض شــوی دی .د افغانســتان خلــک رسه لــه دې چــې
لــه څــو لســیزو راهیســې یــې د هیــواد د خپلواکــي لپــاره ســره
قربــاين ورکــړې؛ مګــر بیــا هــم نــه دي توانیــديل چــې د خپلــو
اســايس حقوقــو څخــه برخمــن يش .د دې رسه پــه هیــواد کــې د
ډېــرو خلکــو ناپوهــي همدارنګــه د تعلیــم پــه برخــه کــې د منظمــو
امکاناتــو نــه شــتون د دې المــل شــوی ،چــې خلــک لــه خپلــو
حقوقــو څخــه محــروم پاتــې يش.
بــري حقونــه د تاریــخ پــه اوږدو کــې لــه زیاتــو کړاوونــو او ســتونزو
څخــه تېــر شــوي دي ،پــه دې معنــا چــې انســانانو د خپــل حیــايت
او اړینــو حقوقــو ترالســه کولــو لپــاره د نــړۍ پــه هــر ګــوډ کــې د
زیاتــو تکالیفــو رسبېــره بــې شــمېره قربــاين ورکــړې؛ تــر څــو بــري
حقونــه اوســني حالــت تــه ورســيږي.
ســقراط ،بــر طبیعــي قوانینــو او قواعــدو تــه تابــع کاوه او پــر دې
بــاوروو چــې بــري حقونــه بایــد لــه طبیعــي قانــون څخــه چــې
بــر تــه یــې پشــپړه آزادي ورکــړې ،پیــروي وکــړي .د هغــه پــه
آنــد دولــت بایــد داســې ځــای وي ،چــې اشــخاص وکــوالی يش
خپــل افــکار هغــه کــې څرګنــد کــړي ،د شــخص مقــام محفــوظ او
پرمختــګ وکــړي ،پــه داســېډول چــې هــر شــخص د خپــل لیاقــت
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او تــوان پــه انــدازه د خدمــت او پرمختــګ جوګــه وګرځــي.
افالطــون :افالطــون لــه ظلــم او بربریــت څخــه د بــر خالصــون
یــوازې د پــوه او باســواده واکمنــو پــه شــتون کــې ګاڼــه .د هغــه پــه
آنــد د یــوه فــرد او دولــت خوشــحايل هغــه وخــت منځتــه راځــي،
چــې واکمنــان یــې پــوه او خپلــواک وي همدارنګــه یــوه منظمــه
او پرمختللــې اداره هــم د همدغــو دانــا واکمنانــو پــه شــتون کــې
ممکــن وي.
د بــري حقونــو نړیــوال ســازمان د اعالمیــې ارزښــت :د دې
اعالمیــې ارزښــت پــه نړیوالــو او ټــول شــمولو موخــو کــې نغښــتی
دی .پــه دې معنــا چــې پــه دې اعالمیــې کــې نغښــتي ټــول حقــوق
او آزادي د یــوه هیــواد یــا یــوې ډلــې لپــاره نــه؛ بلکــې د ځمکــې پــر
مــخ د هــر انســان او ټــول بــر لپــاره دی .دویــم ارزښــت یــې پــه
اعالمیــه کــې د مســاوي حقوقــو او آزادیــو ذکــر کــول دي ،لــه یــادو
حقوقــو څخــه د اســتفادې پــه وخــت کــې شــخص لــه هــر ډول
محدودیــت څخــه آزاد دی او پــه اعالمیــې کــې د نغښــتو آزادیــو
پــر وړانــدې خنــډ منــع کــړل شــوی .د اعالمیــې ارزښــتناکه موخــه
د بــري غــړو ذايت حیثیــت ،د برابــري او غیــر انتقــايل حقوقــو
پېژنــدل دي .همدارنګــه اعالمیــه کــې د داســې نــړۍ څرګندېــدل
چــې هغــه کــې بــر د خپلــې عقیــدې بیــان لپــاره آزاد ،لــه ډار
او لــه غربــت څخــه فــارغ وي هیلــه ښــودلې ده؛ نــو ویــای شــو
چــې اوســمهال پــه نــړۍ کــې د یــادې اعالمیــې ارزښــت پــه داســې
حــد کــې دی ،چــې د یــوه عــادي شــخص ،عــامل او لیکــوال پــر
ژبــه د یــوې ســرې مرجــع پــه صفــت کارول کیــږي .همدارنګــه
هــر دولــت د خپــل فکــر ،بــاور او عمــل د قانــوين ښــکاره کولــو
لپــاره یــاده اعالمیــه خپــل اولیــت کــې راويل؛ حتــا دیکتاتورانــه او
ظاملانــه حکومتونــه د خپلــو اقداماتــو قانــوين څرګندولــو لپــاره د
بــري حقونــو د نړیــوال ســازمان اعالمیــه خپــل اصــل ګرځــوي.
پــه افغانســتان کــې بــري حقونــه :تاریــخ تــه پــه کتو افغانســتان
کــې د بــر د اســايس حقونــو او آزادیــو مفکــوره او د هیــواد قانــون

کــې یــې پــه رســمیت پېژنــدل اساســاً د شــلمې میــادي پیــړۍ
لومړیــو کــې پــه ۱۹۱۹میــادي کال د افغانســتان د خپلواکــۍ
ترالســه کولــو وروســته منځتــه راغلــې ده.
لومــړين حقــوق چــې پــه نظــام نامــه کــې منځتــه راغيل عبــارت دي
لــه :د هیــواد ټولــو اتباعــو تــه مســاوي تابعیــت ورکــول (امته مــاده)،
شــخيص آزادي (نهمــه مــاده) ،شــخصیت ســاتنه ( لســمه مــاده )،
غالمــۍ لــه منځــه وړل ،د اســیر او مریــي پــه توګــه د اشــخاصو
د اســتخدامولو منــع کــول (لســمه مــاده) ،د مطبوعاتــو آزادي
(یوولســمه مــاده) ،تجــاريت ،کرنییــز او نــور رشکتونــو تشــکیلول
( دولســمه مــاده ) ،د ښــوونې او روزنــې ،خصــويص ښــوونځیو او
مدارســو آزادي (  ۱۴او  ۱۵مــاده ) ،د قانــون پــر وړانــدې مســاوي
حقــوق او دنــدې (  ۱۶مــاده ) او داســې نــور...
پــه  ۱۳۵۵هجــري کال کــې د بــر اســايس حقــوق او آزادي :پــه
دې اســايس قانــون کــې دموکراتیــک او بــري بڼــه نســبت تېــر
قانــون تــه کمــه ده؛ ځکــه چــې پــه څلوېښــتمه مــاده کــې د نظــام
رشط فقــط یــو حــزيب ذکر شــوی وو .د  ۱۳۶۶هجري کال اســايس
قانــون کــې چــې د ډاکټــر نجیــب اللــه د واکمنــۍ پــه وخــت کــې
جــوړ شــو ،د بــري حقونــو پــه قوانینــو کــې ځینــې مــواد لکــه د
دینــي مناســکو اجــرأ کــول او د احزابــو تشــکیلولو آزادي اضافــه
شــوه .د افغانســتان نــوی اســايس قانــون چــې پــه ۱۳۸۲هجــري
کال کــې جــوړ شــوی ده د بــري حقونــو ټــول ارزښــتونه پــه کــې
نغښــتي دي ،چــې لــه دې کبلــه ویــای شــو د افغانســتان پــه
تاریــخ غــوره قانــون ده.
پــه افغانســتان کــې د بــري حقونــو نقــض کــول :پــه افغانســتان
کــې بــري حقونــه د تېــرو څلــورو لســیزو راهیســې پــه پراخــه
کچــه نقــض شــوی دی ،اوســمهال د افغانســتان جمهــوري دولــت
ترڅنــګ ځینــې نړیــوال بــري ســازمانونه شــتون لــري چــې د
برشضــد کړنــو پروړانــدې فعالیــت کــوي.
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حسینه صافۍ:
ښځې په دولت جوړونه کې مهم او ارزښتناک رول لري
د ښــځو چــارو وزارت چارســنبالې وزیــرې حســینه صافــۍ د
یــاد وزارت لــه والیتــي مســؤلینو رسه پــه آنالیــن غونــډه کــې
ګډون وکــړ ،همدارنګــه د دولــت جوړونــې پــه برخــه کــې یــې
د ښــځو ګــډون مؤثــر وبالــه.
دا آنالیــن غونــډه چــې د افغانســتان پراختیایــي او مــي
ســولې د دویــم ســند پشــپړېدو پــه موخــه جــوړه شــوې وه
مېرمــن صافــۍ د دولــت جوړونــې پــه برخــه کــې د ښــځو پــر
پــراخ ګــډون ټینــګار درلــود.
د ښــځو چــارو وزارت چارســنبالې وزیــرې د یــوه واحــد او
قــوي وزارت لــه آدرســه د یــاد وزارت د پیاوړتیــا او ثبــات پــه
موخــه د ښــځو پــر یــووايل او همغــږۍ بانــدې ټینــګار درلــوده،
همدارنګــه مېرمــن صافــۍ د ســولې او پراختیــا لپــاره د جینیــوا
کنفرانــس مرســتې چــې یــوه مهمــه برخــه یــې افغــان مېرمنــو
تــه ځانګــړې شــوې مبارکــي وویلــه ،د افغانســتان جمهــوري
دولــت او نړیوالــو نهادونــو څخــه یــې د ښــځو د کلــک مالتــړ

څخــه مننــه وکــړه.
مېرمــن صافــۍ د ښــځو چــارو وزارت پراختیایــي او ميل ســولې
دویــم ســند د پشــپړېدو لپــاره د ښــځو د وضیعــت څېړلــو او
همدارنګــه د مربوطــه ادارو رسه یــې د اړیکــو د پیاوړتیــا لپــاره
د افغــان مېرمنــو نظریــات واورېــدل.
مېرمــن صافــۍ جــوړه شــوې غونــډې پــه ځانګــړې توګــه د
پراختیایــي او مــي ســولې دویــم ســند غونــډې تــه پــه اشــارې
وویــل :دا ســند پــه ټــول هیــواد کــې د دریــو برخــو دولــت
جوړونــې ،مارکیــټ جوړونــې او ســوله جوړونــې پــر تطبیــق والړ
ده ،چــې یــوازې دولــت جوړونــه یــې لــه شــپږو اســايس برخــو
لکــه د قانــون حاکمیــت ،امنیــت ،حکومتــوايل ،رسچينــې،
ډیجیټــل جوړونــې او الکرتونیکــي تذکــرو څخــه جــوړه ده ،چې
د ټولــو پیشــنهادونو او غوښــتنو د بیــان او چــارو سمبالښــت
لپــاره یــې پــر تطبیــق ټینــګار درلــود.

دختران ورزشکار به حمایت از پولیس ملی 20
کیلومتر فاصله را رکاب زدند

سجیه حسینی
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جهــت اشــراک در یــک رقاب ـت بایســکل رانــی 26 ،خانــم کــه از
چهــار والیــت افغانســتان بــه کابــل آمــده بودنــد؛ بــه حامیــت از
نیروهــای پولیــس ملــی 20 ،کیلومــر فاصلــه را رکاب زدننــد.
ایــن برنامــه کــه زیــر نــام «جــام پولیــس» از ســوی فدراســیون
بایســکل رانــی افغانســتان در شــهر کابــل برگــزار شــده بــود،
اشــراک کننــدهگان از محوطــهی ســاختامن کمیتــهی ملــی
املپیــک ،واقــع چمــن حضــوری تــا بندقرغــه ،فاصلــه ای بیشــر از
 20کیلومــر را بــه حامیــت از نیروهــای پولیــس ملــی رکاب زدنــد.
در ایــن رقابــت کــه دخرتخانمهــای ورزشــکار از والیتهــای؛
کابــل ،غزنــی ،فاریــاب و بامیــان اشــراک کــرده بودنــد ،حامیــت از
نیروهــای امنیتــی را مســوولیت هــر افغــان میخواننــد.
آنــان میگوینــد در یــک فضــای امــن میتوانــد همــه چیــز رشــد
کنــد و نیروهــای پولیــس امنیــت را تامیــن میکننــد ،بنــا برایــن
آنــان خدمتگــزاران واقعــی مــردم اســتند و مــردم نیــز در برابــر ایــن
نیروهــا مســوولیت دارنــد و حامیــت از آنــان تحــت هــر عنوانــی کــه
باشــد ،وظیف ـهی هــر افغــان اســت.
یولــدز هاشــمی ،عضــو تیــم ملــی بایســکل رانــی والیــت فاریــاب
اســت کــه بــا اشــراک در ایــن رقابــت مقــام نخســت را از آن خــود
ســاخت .زهــرا رضایــی و ریحانــه محمــدی دخــران بامیانــی در
ایــن رقابــت بــه ترتیــب در جایــگاه دوم و ســوم ایســتادند.

زهــرا رضایــی ،عضــو تیــم ملــی بایســکل رانــی بامیــان میگویــد«:
امیــدوارم امنیــت خــوب شــود تــا بتواننــد همچنیــن مســابقات را
در بیــرون از شــهر برگــزار کننــد و مشــکالت ترافیکــی رخ ندهــد».
ریحانــه محمــدی ،برنــدهی مقــام ســوم از والیــت بامیــان
میگوید«:مــدت چهــار ســال میشــود کــه بایســکل رانــی
میکنــم و ایــن یــک ورزش هیجانــی اســت ،مــن بــه همیــن خاطــر
عالقــه پیــدا کــردم».
مــروه کریمــی ،کــه مــدت ســه ســال میشــود بــه تیــم ملــی
بایســکل رانــی کابــل رکاب میزنــد ،میگویــد « :آرزو دارم روی در
ایــن رشــته قهرمــان شــوم و بــرای کشــور خــود مــدال بیــارم».
بانــوان بایســکل ســوار نیــز از تشــکیل تیــم ملــی بایســکل رانــی
بانــوان در کشــور اســتقبال کــرده و اظهــار امیــدواری میکننــد .تــا
بــا آمــدن صلــح در کشــور زنــان بتواننــد در عرصـهی بایســکل رانــی
و دیگــر ورزشهــا فعالیتهــای بیشــر داشــته باشــند.
پیــش از ایــن نیــز طیفهــای مختلــف جامعــه بــه حامیــت از
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی در مرکــز و والیتهــای کشــور
برنامههــای مختلــف را راه انــدازی کردنــد .از علــای دینــی گرفتــه
تــا هرنمنــدان و ورزشــکاران ،طــی ســالهای گذشــته دههــا برنامــه
بــه حامیــت از نیروهــای ملــی امنیتــی و دفاعــی (پولیــس ملــی و
اردوی ملــی) در کابــل و والیتهــا برگــزار کردنــد.
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ننگیالی اچکزی

حمیــده اصیــل معــروف بــه «رخشــانه» یکــی از نخســتین
خواننــدگان زن در افغانســتان بــه تاریــخ ( ۳۰قــوس) بــه عمــر ۸۰
ســالهگی در امریــکا درگذشــت ،امــا بــا ترانههــای مانــدگار خــود
در یــاد و خاطــرهی مــردم افغانســتان همیشــه جاودانــه اســت.
خانــم رخشــانه یکــی از محبوبتریــن و مشــهورترین خوانندههــای
افغانســتان در دهههــای  ۱۳۴۰و  ۱۳۵۰در کشــور بــود.
خانــم رخشــانه متولــد کابــل ،فرزنــد اصیــل خــان وزیــری ،یــک
جــرال چهــار ســتارهی اردوی افغانســتان و متعلــق بــه خانــوادهای
در جنــوب افغانســتان بــود کــه روی آوردن او بــه موســیقی در آن
روزگار نوعــی از تابوشــکنی محســوب میشــد.
مــادر او ،خانــم «بــی بــی خدیجــه طــرزی» یکــی از نخســتین
معلــان مکتــب دخرتانــه کابــل بــود کــه هــم هارمونیــه مینواخــت
و هــم بــا همــه راگاهــای (چهارچــوب ملودیک هــر قطعه) موســیقی
کالســیک افغانســتان آشــنایی داشــت .ســتاره مانــدگار موســیقی
افغانســتان در اغلــب مصاحبههــای خــود گفتــه اســت کــه مــادرش
نقــش مهمــی در زندهگــی هــریاش داشــته اســت.
احمدولــی ،خواننــدهی پیشکســوت افغانســتان در صفحــهی
فیســبوک خــود ،رخشــانه را از «پیشــگامان» آواز خوانــان زن در
افغانســتان خوانــده اســت.بع تصویــرAHMAD WALI،
احمــد رسمســت ،رییــس انســتیتوت ملــی موســیقی افغانســتان
نیــز گفتــه کــه «خانــم رخشــانه یکــی از نخســتین آوازخوانــان زن

بــود کــه نقــش بزرگــی در نهادینــه شــدن جایــگاه زن در موســیقی
دارنــد».
هــارون یوســفی ،طنزپــرداز و رییــس پیشــین تلویزیــون ملــی
افغانســتان در واکنــش بــه درگذشــت خانــم رخشــانه گفتــه اســت
کــه شــهرت خانــم رخشــانه در حــدی بــود کــه تقریبــا در متــام
ســفرهای رســمی فرهنگــی در آن زمــان حضــور داشــت.
رخشــانه پــس از مهاجــرت انــزوا اختیــار کــرد و بــه کار موســیقیاش
ادامه نــداد.
رخشــانه در پــی تحــوالت سیاســی پیــش از دهــه  ،۱۳۶۰از
افغانســتان مهاجــرت کــرد و بــا خانــوادهاش در امریــکا زندهگــی
میکــرد و از او دو فرزنــد بــه جــا مانــده اســت.
نخســتین آهنــگ رخشــانه در رادیــو کابــل آهنــگ «ای دلســتانم،
آرام جانــم ،بشــنو دمــی آه و فغانــم» بــود.
رخشــانه ،بعــدا ً آهنــگ «چشــم ســیاه داری قربانــت شــوم مــن» را
خوانــد کــه ایــن آهنــگ نــه تنهــا در افغانســتان ،بلکــه در ایــران و
تاجیکســتان نیــز معــروف شــد .پــس از او احمــد ظاهــر نیــز ایــن
آهنــگ را خوانــد.
ایــن ســتارهی درخشــان موســیقی در طــول زندهگــی هــری خــود
در افغانســتان حــدود  ۶۰۰آهنــگ ضبــط کــرد کــه شــار زیــادی
در قلــب و ذهــن عالقهمنــدان وی مانــدگار شــدند.
خانــم رخشــانه کــه آواز خوانــی را در «زینــب ننــداری» ،نخســتین
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مرکــز هــری زنــان در کابــل ،رشوع کــرده
بــود بــا تشــویق پــدرش ،بــه رادیــوی ملــی
ایــن کشــور رفــت و صفحــهی جدیــدی از
زندهگــی هــری خــود را رقــم زد .وی از
نخســتین بانــوان آوازخــوان اهــل افغانســتان
بــود کــه بــا تابوشــکنی در آن دوران ،در
برنامههــای فرهنگــی حضــور مــی یافــت.
اســتاد خیــال ،اســتاد رسمســت ،اســتاد
ننگیالــی ،شــیر رشار ،عزیــز آشــنا ،ســلیم
کندهــاری و چندیــن آهنــگ ســاز دیگــر از
جملــه آهنــگ ســازان برجســتهی افغانســتان
هســتند کــه بــرای خانــم رخشــانه آهنــگ
ســاختهاند.
ســتارهی درخشــان موســیقی افغانســتان
پــس از کســب شــهرت در ایــن کشــور همــراه
بــا اســتاد جلیــل زالنــد و اســتاد اول میــر بــه
ایــران ،تاجیکســتان و اوزبکســتان رفــت و
آهنگهــای خــود را اجــرا کــرد.
خانــم رخشــانه پــس از کودتــای ســال ۱۳۵۲
کــه بــه ســلطنت  ۴۰ســالهی محمــد ظاهــر
شــاه ،آخریــن پادشــاه افغانســتان پایــان
بخشــید ،بــه دلیــل اختــاف بــا رحیــم نبیــل،
وزیــر فرهنــگ وقــت کــم کــم از آوازخوانــی
فاصلــه گرفــت .ایــن بانــوی هرنمنــد پــس
از کوتــادی  ۷ثــور  ۱۳۵۷موســیقی را کنــار
گذاشــت.
شــهبانوی موســیقی افغانســتان در رابطــه بــا
ایــن کــه چگونــه پــا بــه عرصــهی موســیقی
گذاشــت بــه یکــی از رســانههای ایــن کشــور
چنیــن پاســخ داده بــود :ســوال جالبــی
اســت« ،مــن نیــز از آغــاز کودکــی عاشــق
بــودم .مــن فکــر میکنــم موســیقی زاده
عشــق اســت و انســان بایــد در زندهگــی
عاشــق چیــزی باشــد ،تــا ذهــن و مغــزش
پیوســته در اطــراف آن دور بزنــد و او را
بــه خــود مشــغول دارد و او فکــر کنــد،
احساســاتی شــود و باالخــره زمزم ـهی هــان
عشــق را رسدهــد ،و آن موســیقی شــود.
حــرت موالنــای بــزرگ میگویــد کــه هیــچ
زبانــی تــوان تعریــف عشــق را نــدارد ،مگــر
نــوای موســیقی ».
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طبــق پــان اســراتیژیک ســال مالــی  1399ریاســت حقــوق بــر،
امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه و هدایــت مقــام محــرم
ایــن وزارت در ســفری کــه هیئــت نظارتــی ریاســت حقــوق بــر بــه
والیــت هلمنــد داشــتند ،ضمــن دیــدار و گفتگــو بــا مــل پاســوال
خلیــل الرحمــن جــواد ،قومنــدان امنیــه ایــن والیــت ،بخشهــای
مختلــف قوماندانــی امنیــه را نظــارت و کنــرل منودنــد کــه
فــردهی آن را در ایــن گــزارش میخوانیــد:
ســفر هیئــت نظارتــی ریاســت حقــوق بــر وزارت امــور داخلــه بــه
والیــت هلمنــد کــه ســمومنل پلوشــه امرخیــل ،مدیــر حقــوق بــر
قوماندانــی امنیــه والیــت کابــل ریاســت آن را بــه دوش داشــت و
الحــاج ســمومنل محمــد عــارف امیــری ،معــاون مدیریــت عمومــی
اداری و ســمومنل محمــد ولــی نقشــبندی ،آمــر دریافــت شــکایات
مدیریــت عمومــی حقــوق اطفــال ریاســت حقــوق بــر عضــو بودند
از ادارههــای مربــوط بــه قوماندانــی امنیــه ایــن والیــت بازدیــد
منــوده و کارکردهــای ادارات پولیــس بهخصــوص در بخــش رعایــت
مســایل حقــوق بــری را مــورد نظــارت و کنــرل قــرار دادنــد.
هیئــت اعزامــی ریاســت حقــوق بــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت
امــور داخلــه در ایــن ســفر همچنــان انتخابــات شــورای پولیــس
اناثیـهی والیــت هلمنــد را برگــزار کردنــد .هیئــت متذکــره نخســت
بــا متامــی پرســونل اناثیــه قوماندانــی امنیــه هلمنــد تدویــر جســله
منــوده و در رابطــه بــه اهمیــت شــورای اناثیــه و برگــزاری انتخابــات
اگاهیهــای الزم ارائــه کردنــد و ســپس انتخابــات شــورای پولیــس
اناثیــه برگــزار شــد و در نتیجــه رییــس ،معــاون و منشــی شــورا
انتخــاب شــدند .طرزالعمــل شــورای اناثیــه ،کــود تشــویقی،
قطعنامــه  1325شــورای امنیــت ،قانــون منــع شــکنجه و ســایر
اســناد حقــوق بــری جهــت رهنمــود و اجــراآت بعــدی بــه اعضــای
ایــن شــورا از ســوی هیئــت اعزامــی وزارت امــور داخلــه توضیــح و
ترشیــح گردیــد.
هیئــت نظارتــی وزارت امــور داخلــه در ســفر از پوســتههای امنیتی،

حوزههــای امنیتــی پولیــس ،مرکــز تربیــوی ،مرکــز اصــاح و تربیــت
اطفــال بازدیــد و نظــارت منودند.
در ایــن ســفر همچنــان بــا والــی ،اعضــای شــورای والیتــی ،ریاســت
امــور زنــان و برخــی دیگــر از مقامهــای محلــی ایــن والیــت دیــدار
و در رابطــه بــه همــکاری آنهــا بــا پولیــس اناثیــه گفتگــو کردنــد.
هیئــت ریاســت حقــوق بــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور
داخلــه در دیــدار بــا والــی هلمنــد در مــورد ســاخت خانــه امــن
در آن والیــت گفتگــو کردنــد و همچنــان ریاســت امــور زنــان وعــده
ســپرد کــه ایــن اداره بــا پولیــس اناثیــه همــکاری نزدیــک خواهــد
منــود.
هیئــت ریاســت حقــوق بــر وزارت امــور داخلــه در کنــرول از
محبــس اناثیــه کــه مــکان امــن وهــم جــوار محبــس آن والیــت
موقعیــت دارد بــا کســانی در ایــن محبــس نگهــداری میشــوند
صحبــت منودنــد کــه از برخــورد منســوبین محبــس ابــراز خرســندی
منودنــد.
در ایــن محبــس کورسهــای خیاطــی و کمپیوتــر بــرای محبوســین

برگــزار شــده و همچنــان یــک حافــظ قــرآن بــرای اطفــال آنــان نیــز
قرآنکریــم آمــوزش میدهــد کــه میتــوان ایــن اقــدام را گام ارزنــده
عنــوان کــرد.
مدیریــت مبــارزه علیــه مــواد مخــدر ،محبــس والیــت ،مرکــز تربیــوی
پولیــس ،مدیریــت حقــوق بــر ،امــور زنــان واطفــال ،قوماندانــی
جلــب وجــذب ،آمریــت عقیدتــی وفرهنگــی ،مدیریــت حــل
پرابلمهــای خانوادهگــی ،مدیریــت مبــارزه بــا جرایــم جنائــی و
مدیریــت عمومــی تعلیــم و تربیــه از ادارات مربــوط بــه قوماندانــی
والیــت هلمنــد میباشــد کــه هیئــت ریاســت حقــوق بــر امــور
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زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه در ســفر بــه ایــن والیــت
کارکردهــای آنهــا را مــورد کنــرل و نظــارت قــرار داد و مشــورهای
خــود را جهــت بهبــود کار ایــن ادارات بــا مســووالن شــان رشیــک
ســاخت.
در گزارشــی کــه مدیریــت حقــوق بــر ،امــور زنــان واطفــال
والیــت هلمنــد بــه ایــن هیئــت ارائــه کــرد ،از رشوع ســال 1399
الــی اکنــون بــه اســاس پــان منظــور شــده ،بــه صــورت هفت ـهوار،
ماهــوار و ربعــوار پیرامــون موضوعــات حقــوق بــری آگاهــی دهــی
صــورت گرفتــه وهمچنــان در رابطــه بــه جلــب وجــذب قــر انــاث
بــه صفــوف پولیــس ملــی و منــع خشــونت علیــه زنــان بــه همــکاری
ارگانهــای کشــفی ،جنائــی وهامهنگــی بــا مدیریــت عمومــی
تعلیــم وتربیــه برنامههــای نیــز برگــزار شــده اســت.
ایــن اداره همچنــان بــه منظــور ارتقــای ظرفیــت طبقــه انــاث در
هامهنگــی بــا ریاســت امــور زنــان برنامــه ارتقــای ظرفیــت را هفتــه
یکبــار در مکاتــب نســوان شــهر لشــکرگاه برگــزار کــرده اســت.
مدیریــت حــل پرابلمهــای خانوادهگــی والیــت هلمنــد از اول
ســال  1399الــی اکنــون ( )14قضیــه خشــونتهای فامیلــی را
ثبــت )8( ،قضیــه را بــه حارنوالــی ســپرده ،دو قضیــه تحــت کشــف
قــرار دارد ،ســه قضیــه را بــه ریاســت عدلیــه و یــک قضیــه فــرار از
منــزل را بــه شــورای زنــان محــول کــرده و یــک قضیــه را به وســاطت
موســفیدان حــل وفصــل کــرده اســت.
مدیریــت مبــارزه بــا جرایــم جنائــی نیــز از آغــاز ســال خورشــیدی
تاکنــون دســت اوردهــای در بخــش کار خــود داشــته انــد و مدیریت
عمومــی تعلیــم وتربیــه از رشوع ســال جــاری الــی اکنــون بــرای
 200تــن از افــران و ســاتنمنان قوماندانــی امنیــه والیــت هلمنــد
کــه تعــداد  32تــن شــان از طبقــه انــاث اســتند ،ســیمینار آموزشــی
تحــت عنــوان «ارتقــای ظرفیــت» را بــه همــکاری موسســه محــرم
( )GIZبرگــزار منــوده وهمچنــان در متامــی قطعــات وجزوتامهــای
قوماندانــی امنیــه ایــن والیــت توســط 42تــن اســتاد بــرای 1136

تــن پرســونل بیســواد و کــم ســواد کورسهــای ســواد آمــوزی برگــزار
شــده اســت.
بررســیهای هیئــت نشــان میدهــد کــه برخــی چالشهــا نیــز
در ادارات مربــوط بــه قوماندانــی امنیــه والیــت هلمنــد وجــود
دارد کــه از آن جملــه میتــوان از نبــود کودکســتان درمحــل
کار پرســونل اناثیــه قوماندانــی امنیــه ،نبــود خانــه امــن ،نبــود
اطاقهــای تبدیلــی لبــاس و تشــناب بــرای پرســونل پولیــس
اناثیــه ،اجــرا نشــدن معاشــات پرســونل قوماندانــی امنیــه در زمــان
مشــخص ،پرداخــت نشــدن پــول اوپراتیفــی مدیریــت مبــارزه علیــه
مــواد مخــدر از چنــد مــاه بدینســو ،کمبــود وســایط ،تجهیــزات
وســاحهای ثقیلــه در مدیریــت مبــارزه علیــه مــواد مخــدر ،کمبــود
پرســونل در آمریــت نظــارت خانــه قوماندانــی ،نبــود ادویــه الزم
بــرای تــداوی محصلیــن مرکــز تربیــوی و نبــود مســوول اناثیــه در
قوماندانــی جلــب وجــذب آن والیــت نــام بــرد.
بررســیهای هیئــت نشــان میدهــد کــه مدیریــت مبــارزه علیــه
مــواد مخــدر ایــن والیــت حــد اقــل بــه  2عــراده تانــک هامــوی و
تعــداد شــش عــراده واســطه رنجــر نیــاز دارنــد ،ســاخت یــک بــاب
کودکســتان در محــل کار ،ســاخت یــک بــاب خانــه امــن و اضافــه
منــودن یــک بســت کمپیوتــر کار در مدیریــت مبــارزه علیــه مــواد
مخــدر از نیازمندیهــای اساســی قوماندانــی امنیــه والیــت هلمنــد
بهشــار میرونــد.
بــا ایــن وجــود منســوبین پولیــس هلمنــد در گفتگــو بــا اعضــای
هیئــت اعزامــی ریاســت حقــوق بــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت
امــور داخلــه تاکیــد کردنــد کــه رعایــت مســایل حقــوق بــری،
تامیــن امنیــت باشــندهگان هلمنــد و تــاش بــرای جــذب بیشــر
خانمهــا بــه صفــوف پولیــس ملــی از اولویتهــای کاری شــان
خواهــد بــود و در راســتای تحقــق و عملــی کــردن ایــن برنامههــا
همــکاری و هامهنگــی الزم بــا همــه ادارات حکومتــی در ایــن
والیــت وجــود دارد.
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مروه امینی:

فعالیت ادارهی «مبارزه علیه آزار و اذیت» به زنانی که امکان
دسترسی به ادارات دولتی را ندارند کمک بزرگی میکند
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ریاســت حقــوق بــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه
در هامهنگــی بــا ریاســت مبــارزه علیــه آزار و اذیــت ادارهی لــوی
ســارنوالی جمهــور اســامی افغانســتان ،برنامــهی آگاهیدهــی
را تحــت عنــوان «اهــداف مبــارزه بــا آزار و اذیــت» بــرای مســووالن
حقــوق بــر اپــارات مرکــزی و مدیــران حقــوق بــر حوزههــای
امنیتــی پولیــس والیــت کابــل در تــاالر ایــن وزارت برگــزار کــرد کــه
در ایــن برنامــه در مــورد آزار و اذیــت و رســیدهگی بــه قضایــای
ایــن بخــش مطابــق قانــون بــه اشــراک کننــدهگان معلومــات الزم
ارائــه شــد.
ســارنوال عبدالقدیــر ســهرابزاده ،از گرداننــدگان ایــن برنامــه،
ایجــاد ادارهی مبــارزه علیــه آزار و اذیــت در چــوکات لــوی ســارنوالی
را یــک رضورت خوانــده بــرای اشــراک کننــدهگان در رابطــه بــه
اینکــه کــدام حــرکات در طرزالعمــل منــع آزار و اذیــت ،بــه عنــوان
آزار شــناخته میشــود بــه حارضیــن معلومــات مفصــل ارایــه منــود.

او بــه خانمهــای کــه در ایــن برنامــه اشــراک داشــتند اطمینــان
داد کــه از ایــن بــه بعــد ادارهی وجــود دارد کــه صــدای زن افغــان
متاثــر از عمــل زشــت و غیــر انســانی آزار و اذیــت را شــنیده و
مطابــق قانــون و بــا جدیــت بــه ایــن قضایــا رســیدهگی خواهــد
کــرد.
مــروه امینــی ،رسپرســت ریاســت حقــوق بــر ،امــور زنــان و اطفــال
وزارت امــور داخلــه در ایــن برنامــه بــررضورت و اهمیــت ادارهی
مبــارزه علیــه آزار و اذیــت در چــوکات لــوی ســارنوالی جمهــوری
اســامی افغانســتان تاکیــد کــرده ،ترصیــح کــرد کــه فعالیــت ایــن
اداره بــرای زنانــی کــه امکانــات دسرتســی بــه ادارات دولتــی را
ندارنــد کمــک بزرگــی میکنــد.
در ایــن برنامــه ســارنوال در رابطــه بــه مــواد کــود جــزای کشــور،
اجــراآت جزایــی و ســایر قوانیــن کــه مرتبــط بــه شــیوهی رســیدهگی
بــه قضایــای آزار و اذیــت میشــود بــه صــورت مفصــل بــه اشــراک
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کننــدهگان معلومــات دادنــد.
در آخــر ایــن برنامــه ســمومنل شــکرالله همــره ،معــاون ریاســت
حقــوق بــر از ایجــاد هامهنگــی میــان ریاســت مبــارزه علیــه
آزار و اذیــت لــوی ســارنوالی ج .ا .ا و ریاســت حقــوق بــر اظهــار
قدردانــی منــوده ،اعــام کــرد کــه ریاســت حقــوق بــر آمــاده اســت
و عالقــه دارد کــه در آینــده نیــز برنامههــای را بــرای منســوبین
پولیــس میزبــان باشــد .او تاکیــد کــرد کــه اینگونــه برنامههــا
مختــص بــه مرکــز نــه بــل در ســایر قدمههــای والیتــی نیروهــای
پولیــس ملــی برگــزار شــود.
قابــل یــادآوری اســت کــه بــا تدویــن ایــن طرزالعمــل کمیســیون
رســیدهگی بــه شــکایات پیرامــون هــر نــوع آزار و اذیــت در وزارت
امــور داخلــه بــر اســاس جنســیت ،قومیــت ،ملیــت ،دیــن ،مذهــب،
معلولیــت ،لســان ،نــژاد ،رنــگ ،حالــت مدنــی و موقــف اجتامعــی
و ســایر مــوارد تحــت ریاســت جاللتــآب معیــن صاحــب ارشــد
امــور امنیتــی ایجــاد تــا بســر مناســب حــال در محــات کاری و
وظیفــوی بــرای منســوبین فراهــم گــردد.
اهداف و مقاصد طرزالعمل:
 حامیــت و تامیــن حقــوق انســانی و حفــظ کرامت انســانی و ایجادمحیط کاری مناســب برای منســوبین زن در وزارت امورداخله.
 حامیــت آنعــده از زنــان کــه در قطعــات و ادارات وزارت امــورداخلــه مــورد هــر نــوع آزار و اذیــت قــرار گرفتــه و یــا معــروض بــه آزار
و اذیــت جنســی باشــند.
 -بــاال بــردن ســطح آگاهــی پیرامــون رضورت بــرای جلوگیــری از

هــر نــوع آزار و اذیــت.
 رسیدهگی به رفتارهای نادرست و سوء استفاده از صالحیتهایوظیفوی زنان.
 کاهش و جلوگیری از تبعیض و خشونت. تعییــن پیشــنهاد و اعــال مویــدات انظباطــی و دســپلینی درواقعــات آزار واذیــت کــه وصــف جرمــی نــدارد.
 ارجاع قضایا که وصف جرمی دارد به مراجع مربوط.گفتنــی اســت کــه یکــی از اولویتهــای جــدی وزارت امورداخلــه
جمهــوری اســامی افغانســتان ،مبــارزه برعلیــه آزار و اذیــت
میباشــد .ریاســت حقــوق بــر ،زنــان و اطفــال وزارت امــور
داخلــه از بــدو تأســیس تــا اکنــون همــواره کوشــیده تــا در برابــر
پدیــده شــوم آزار و اذیــت بــه صــورت جــدی مبــارزه منایــد کــه در
ایــن راســتا در روشــنی قوانیــن نافــذه کشــوراز جملــه قانــون منــع
خشــونت علیــه زنــان ،مقــررهی منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال
و حکــم مقــام عالــی ریاســت جمهــوری اســامی افغانســتان در
مــورد ارتقــای ســطح مصئونیــت کاری زنــان در ســکتور امنیتــی،
اســراتیژی انســجام امــور پرســونل انــاث ،پالیســی جنــدر پیرامــون
تقویــت حضــور زنــان در صفــوف پولیــس ملــی و مبــارزه بــا آزار
و اذیــت زنــان و اطفــال در اماکــن عمومــی ،طرزالعمــل منــع
آزار و اذیــت را تدویــن و بــه منظــور تطبیــق بــه متــام قطعــات و
جزوتامهــای قــوای پولیــس تکثیــر و بــه منصـهی اجــرا قــرار گرفتــه
اســت.
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پولیس زن

زنان پولیس بهتر میتوانند به قضایای خانوادهگی رسیدهگی کنند
حضــور و مشــارکت زنــان افغانســتان در روندهــای سیاســی اجتامعــی
حــق مســلم زنــان اســت ،امــا مشــارکت زنــان در صفــوف پولیــس ملــی،
افــزون بــر ایــن کــه حــق زنــان اســت ،مســوولیت زنــان نیــز میباشــد،
زیــرا جامعــه افغانســتان بــه داشــن پولیــس زن نیــاز بســیارجدی دارد
و زنانــی کــه در صفــوف ایــن نیروهــا وظیفــه اجــرا میکننــد ،بخشــی از
کارشــان در حقیقــت دفــاع از حقــوق زنــان کشــور اســت.
آنــان بــه قضایــای زنــان بهــر رســیدهگی و مشــکالت زنــان را نیــز بــه
ســادهگی حــل میکننــد .زنــان پولیــس در جلوگیــری از خشــونتها
نقــش موثــر داشــته انــد.
زنان پولیس همچنان میتوانند به قضایای خشونتهای خانوادهگی
نیز به صورت بهرت رسیدهگی منایند.
باوجــودی یــک رس باورهــای کهنــه کــه هنــوز هم بــر جامعهی افغانســتان
حاکــم اســت ،امــا امــروز افــکار نزدیــک بــه اکرثیــت مــردم افغانســتان در
بــارهی بســیاری مســایل تغییــر مثبــت منــوده و موجودیــت آن را رضورت و
نیــاز احســاس میکننــد کــه از ایــن میــان میتــوان بــر مشــارکت زنــان
در صفــوف نیروهــای پولیــس ملــی اشــاره کــرد.
خربنــگار مجلــهی پولیــس زن بــا شــاری از باشــندهگان شــهر کابــل
مصاحبــه کــرده و دیدگاههــای آنهــا را در رابطــه بــه رضورت زنــان در
صفــوف پولیــس ملــی پرســیده اســت.
محمــد رشیــف دکاندار ،در منطقــهی پلبــاغ عمومــی کابــل بــه ایــن
بــاور اســت کــه بــه هــر انــدازهی کــه تعــداد زنــان در صفــوف نیروهــای
پولیــس ملــی وظیفــه اجــرا کننــد مــردم نســبت بــه ایــن نیروهــا اعتــاد
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کامــل پیــدا میکننــد.
او گفــت «:جامعــهی مــا یــک جامعــهی ســنتی اســت ،هنگامــی کــه
نیروهــای پولیــس زن چــک پاینــت ایجــاد میکننــد ،اگــر در موتــر
خانمهــا باشــند ،بــه راحتــی میتواننــد آن موتــر را تالشــی کننــد».
نازیــه متعلــم صنــف یــازدهی مکتــب لیســه حاشــیه درانــی میگویــد
کــه بســیار عالقــه دارد در آینــده یــک پولیــس شــود و از ایــن طریــق بــه
کشــور و مردمــش خدمــت کنــد.
فیــض محمــد کارمنــد یکــی از ادارههــای حکومتــی میگویــد :مــردم
بــه ایــن درک رســیده انــد کــه اگــر در جامعــه بــه یــک داکــر زن نیــاز
اســت ،بــه پولیــس زن نیــز نیــاز اســت ،پــس خانوادههــا نبایــد پیوســن
دخــران شــان بــه صفــوف نیروهــای پولیــس ملــی شــوند.
در حــال حــارض شــاری زیــادی از زنــان در مرکــز و والیتهــای کشــور
در صفــوف نیروهــای پولیــس ملــی وظیفــه اجــرا میکننــد .ســهراب
محصیــل حقــوق و علــوم سیاســی در یکــی از پوهنتونهــای خصوصــی
میگویــد کــه رســانهها ،نهادهــای جامعــهی مدنــی و عاملــان دیــن
بایــد در رابطــه بــه رضورت پولیــس زن بــه مــردم آگاهیدهــی کننــد.
بــر بنیــاد آمــار وزارت امــور داخل ـهی کشــور ارائــه کــرده بیشــر از چهــار
هــزار زن در صفــوف نیروهــای پولیــس ملــی در مرکــز و والیتهــا وظیفــه
اجــرا میکننــد .ایــن وزارت همــواره از مــردم و نهادهــای مدافــع حقــوق
زن خواســته اســت تــا بــرای جلــب و جــذب زنــان در صفــوف پولیــس
ملــی ،ایــن وزارت را یــاری کننــد.

حقوق سالمندان؛ از سند تا اجرا
زهرا یزدانشناس
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مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در مــاه دســامرب ،۱۹۹۰اول
اکتوبــر را روز جهانــی افــراد ســالمند تعییــن کــرد و یــک ســال بعــد،
اصــول ســازمان ملــل بــرای ســاملندان تصویــب شــد.
در زمین ـهی حامیــت از حقــوق ســاملندان ،ایــن دهــه ()۲۰۳۰-۲۰۲۰
ده ـهی ســاملندی ســامل نــام گرفتــه اســت.
ایــن دهــه فرصتــی بــرای دولتهــا ،جامعــهی مدنــی ،آژانسهــای
بیناملللــی ،متخصصــان ،رســانهها و بخــش خصوصــی بــرای اقــدام
هامهنــگ و ســازننده بــرای بهبــود زندهگــی افــراد ســاملند ،خانــواده و
جوامــع آنهــا اســت.
براســاس برنامــهی توســعهی پایــدار ســازمان ملــل متحــد ،همــهی
کشــورها و همـهی ذینفعــان بــا ایــن شــعار کــه «کســی را تــرک نخواهیم
کــرد» متعهــد و مصمــم هســتند کــه اطمینــان حاصــل کننــد تــا بــرای
هــر انســانی از جملــه افــراد ســاملند ،رشایــط یــک زندگــی شایســته
همــراه بــا برابــری ،در یــک محیــط ســامل فراهــم شــود.
یــک اقــدام جهانــی هامهنــگ در مــورد ســاملندی ســامل بهرسعــت
الزم اســت؛ زیــرا درحــال حــارض بیــش از ۱میلیــارد نفــر در ســنین
بــاالی ۶۰ســال در دنیــا وجــود دارنــد کــه بیشتــر آنهــا در کشــورهای
کمدرآمــد و متوســط زندگــی میکننــد.
بســیاری از ســاملندان بــه منابــع اولیــهی الزم بــرای یــک زندهگــی
شایســته ،مطابــق بــا کرامــت انســانی و عــزت دسرتســی ندارنــد و بــا
موانــع متعــددی بــرای مشــارکت کامــل در جامعــه روبــرو هســتند.
دبیــرکل ســازمان ملــل ،امســال در پیــام خــود بــرای بزرگداشــت روز
جهانــی ســاملندان تاکیــد کــرد کــه پاندومــی کرونــا باعــث تــرس و رنجی
ناگــوار بــرای افــراد ســاملند در رسارس جهــان شــده اســت .فراتــر از
تاثیــرات فعلــی بــر ســامتی آنهــا ،ایــن بیــاری ،ایــن افــراد را از نظــر
فقــر ،تبعیــض و انــزوا در خطــر بیشتــری نســبت بــه گذشــته قــرار
میدهــد .ایــن رشایــط احتــاالً تاثیــرات مخربتــری بــر افــراد ســاملند
در کشــورهای در حــال توســعه خواهــد داشــت.
او در پیــام خــود خواســتار ایــن شــد کــه افــراد ســاملند بایــد در اولویــت
تالشهــا بــرای غلبــه بــر  19-COVIDباشــند و همچنیــن بــا توجــه
بــه رشایــط همهگیــری بیــاری بایــد نحــوهی پرداخــن بــه ســن و
ســالخوردگی را در جوامــع تغییــر دهیــم.

در ایــن تغییــرات ،توجــه بــه گســرش فرصتهــا بــرای افــراد مســن و
افزایــش دسترســی آنهــا بــه بهداشــت ،حقــوق بازنشســتگی و حامیــت
اجتامعــی بســیار مهــم خواهــد بــود.
بــر اســاس آمارهــا و نظــر کارشناســان ،بهنظــر میرســد طــی ســه
دهـهی آینــده ،تعــداد افــراد ســاملند در رسارس جهــان بیــش از دو برابــر
و در ســال ۲۰۵۰بــه بیــش از ۱٫۵میلیــارد برســد کــه هشــتاد درصــد
آنهــا در کشــورهای کمدرآمــد و متوســط زندگــی خواهنــد کــرد.
رسیعتریــن افزایــش تعــداد افــراد ســاملند در شــال آفریقــا و آســیای
غربــی رخ خواهــد داد و در مقابــل ،انتظــار مـیرود کــه ایــن افزایــش در
آســرالیا ،نیوزیلنــد ،اروپــا و امریــکای شــالی کــه جمعیــت آنهــا در
حــال حــارض بــه طــور قابــل توجهــی مس ـنتر از ســایر مناطــق جهــان
اســت ،نســبتاً کــم باشــد.
زندگــی طوالنیتــر ،نهتنهــا بــرای افــراد مســن و خانوادههــای آنهــا،
بــل بــرای جوامــع فرصتهــای فــراوان و موثــری را بــه همــراه دارد.
ســالهای ســاملندی ،فرصتــی بــرای دنبــال کــردن فعالیتهــای
جدیــد ماننــد تحصیــات بیشتــر ،شــغل جدیــد و یــا خواســتهیی کــه
مدتهــا بــه فراموشــی ســپرده شــده ،فراهــم میکنــد.
افــراد مســن همچنیــن از بســیاری جهــات بــه خانــواده و اجتــاع خــود
کمــک میکننــد .تجربیــات آنهــا اندوختــهی ارزشــمندی اســت کــه
بــا گشادهدســتی در اختیــار جوانهــا قــرار میگیــرد و میتوانــد راه
موفقیــت آنهــا را هموارتــر کنــد .الزم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه ویــژه
شــود کــه وجــود و میــزان ایــن فرصتهــا و مشــارکتها بــه شــدت بــه
عامــل ســامتی ایــن افــراد بســتگی دارد.
افــراد مســن بــه عنــوان رهــران ،متولیــان و افــراد بــا تجربــه و حافظــان
ســنتهای قدیمــی ،همیشــه نقــش بهســزایی در جامعــه داشــتهاند.
بــا ایــن حــال ،ایــن افــراد بــه خاطــر رشایــط جســمی و روحــی خــود
ممکــن اســت بســیار آســیبپذیر باشــند ،بســیاری از آنهــا در فقــر قــرار
میگیرنــد یــا بــا تبعیــض روبــرو میشــوند و از جامعــه و فعالیتهــای
اجتامعــی رانــده میشــوند.
نیــروی تجربــه و اجرایــی افــراد مســن ،پایــهی قدرمتنــدی بــرای
توســعهی پایــدار اســت .بیــش از هــر زمــان دیگــر ،مــا بایــد بــه صــدا،
پیشــنهادها و ایدههــای آنهــا گــوش دهیــم تــا جامعهیــی ســاملتر و
پویاتــر داشــته باشــیم.
پینوشت:
*ایــن نوشــته ،ترجمهیــی آزاد از مطالــب ســایت ســازمان ملــل و ســازمان
بهداشــت جهانــی در زمینـهی روز جهانــی ســاملندان اســت.
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پژوهشــگران در پوهنتــون گرانــادا از «مرکــز تحقیقــات ذهــن ،مغــز و
رفتــار» ( )CIMCYCدریافتنــد افــرادی کــه خود را ســوژه شوخیهایشــان
میکننــد و هدفشــان جلــب رضایــت دیگــران از طریــق متســخر خــود
اســت در ســطح باالتــری از آرامــش روانــی هســتند.
یافتههــای گــروه ایــن پوهنتــون کــه اخیــرا در ژورنــال بیناملللــی
شــخصیت و تفاوتهــای فــردی منتــر شــده اســت ،بــا برخــی از
تحقیقــات انجامشــده در روانشناســی طنــز مغایــرت دارد .تاکنــون
بخــش قابلتوجهــی از مقــاالت تحقیقــی نشــان میدهــد کــه
خودمحــوری در طنــز ،در بیــن افــرادی کــه مرتبــا از ایــن ســبک طنــز
اســتفاده میکننــد بــا تاثیــرات منفــی روانشــناختی همــراه بــوده اســت.
خورخــه تــورس ماریــون ،یکــی از پژوهشــگران ایــن پــروژه گفتــه« :طبــق
مشــاهدات مــا کســانی کــه متایــل بیشــری بــرای ســوژه کــردن خــود
در طنزهایشــان دارنــد ،در ابعــاد بهزیســتی روانشــناختی ماننــد
خوشبختــی در درجــه اول و جامعهپذیــری در درجــه دوم امتیــازات
باالتــری گرفتهانــد».
او گفتــه« :نتایــج از یکســو بــا نظــرات ســنتی مثبــت نســبت بــه عمــل
«خندیــدن بــه خــود» در کشــور مــا مطابقــت دارد و از ســوی دیگــر نشــان
میدهــد کــه ممکــن اســت اثــرات شــوخطبعی بــا محوریــت خــود ،بــر
ســامتی باتوجــه بــه مــکان تحقیــق متفــاوت باشــد .در نتیجــه معتقدیــم
کــه انجــام مطالعــات جدیــد بــا هــدف تجزیهوتحلیــل اختالفــات
احتاملــی فرهنگــی در اســتفاده از ایــن نــوع طنــز رضوری اســت».
پیامدهــای ناشــی از اختالفــات فرهنگــی یــا فــردی از نظــر «حــواس
طنــز» بــه دو دلیــل اساســی در تحقیقــات روانشــناختی موردتوجــه قــرار
نگرفتــه اســت .نخســت ماهیــت طنــزی شــوخطبعی در بیــن پژوهشــگران
و هــم خواننــدگان ادبیــات علمی-تخصصــی بــا برخــی تعصبــات و عقایــد

از پیــش تعیینشــده ادغــام شــده و باعــث میشــود هنــگام ارزیابــی
کیفیــت ،ارتبــاط و کاربــردی بــودن دادههــای مرتبــط بــا طنــز منجــر بــه
خطــا در قضــاوت شــود.
دوم ،تنــوع چشــمگیر اظهارنظرهــا ،رفتارهــا و مســایل دیگــری کــه
«طنــز» قلمــداد میشــود ،مانــع ایجــاد یــک چارچــوب اســتندرد نظــری
بــرای یکپارچــه کــردن کلیــه اطالعــات جمعآوریشــده تــا بــه امــروز در
ادبیــات علمــی شــده اســت.
بااینحــال ،هوگــو کارتــرو دیــوس تاکیــد میکنــد« :تحقیقــات مــا
در یکــی از مودلهــای نظــری قــرار دارد کــه هدفــش غلبــه بــر ایــن
محدودیتهاســت و روانشناســی طنــز را در کالبــد علمــی تیوریکــی و
بنیــادی دقیــق ارایــه میدهــد.
ایــن امــر بایــد مــا را یــاری کنــد تــا گرایشهــای رفتــاری متفاوتــی را کــه
مربــوط بــه اســتفاده روزمــره از طنــز میشــود تشــخیص داده و همچنیــن
بتوانیــم بــا مترکــز بــر طبیعــت ســازگاری طنــز – کــه بــا طبیعــت مــرش
در تضــاد اســت – را در الیههــای متفاوتــی طبقهبنــدی کنیــم.
یکــی از ســبکهای ســازگارانه طنــز ،طنــز وابســتگی اســت کــه بــا
هــدف تقویــت روابــط اجتامعــی انجــام میشــود .در همیــن حــال،
شــوخطبعی بــا محوریــت خــود باعــث میشــود کــه در موقعیتهــای
بالقــوه اســرسزا و نامطلــوب دیــدگاه طنزآلــود بــه وضعیــت حفــظ شــود.
ایــن نــوع طنزهــا بهطــور مــداوم بــا شــاخصهای بهزیســتی
روانشــناختی مثبــت ماننــد خوشبختــی ،رضایــت از زندهگــی ،امیــد
و … مرتبــط بودنــد؛ امــا گاهــی بــا حــاالت منفیتــر ماننــد افرسدگــی و
اضطــراب نیــز همــراه بودهانــد.
افــزون بــر ایــن ،نویســندگان معتقدنــد کــه «دادههــا حاکــی از وجــود
رابطــه انحنایــی بیــن طنــز اجتامعــی و ابعــاد شــخصیتی ماننــد مهربانــی
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و صداقــت اســت .ایــن رابطــه بدیــن معنــی اســت کــه منــرات کموزیــاد
بهدســتآمده در چنیــن خصوصیــات شــخصیتی بهترتیــب بــا رغبــت
کمــر یــا بیشــر بــه اظهارنظرهــای طنزآمیــز بــا هــدف ایجــاد و تقویــت
روابــط اجتامعــی مرتبــط اســت».
سبکهای طنز که میتواند نیات و احساسات منفی را بپوشاند
بــا ایــنوجــود ،پژوهشــگران همچنیــن بالفاصلــه یــادآوری میکننــد
کــه برخــی ســبکهای طنــز ممکــن اســت بــرای پنهــان کــردن نیــات
و احساســات منفــی اســتفاده شــود .هامنطــور کــه نــاوارو کاریلــو
تاکیــد میکنــد «[ایــن] نتایــج حاکــی از آن اســت کــه طنــز ،حتــی
اگــر بهصــورت لطیفــه یــا بــا خوشنیتــی مطــرح شــود ،میتوانــد یــک
اســراتژی بــرای نقــاب گذاشــن بــر نیــات منفــی باشــد.
طنــز باعــث میشــود افــراد بــا منــرات پاییــن در صداقــت بتواننــد
احســاس اعتــاد ،نزدیکــی و … را در دیگــران برانگیزنــد و از ایــن طریــق
اطالعــات مهمــی بــه دســت آوردنــد کــه بــرای ملعبــه قــرار دادن افــراد یــا
ســودجویی از آنهــا در آینــده از آن بهــره بربنــد».
از یکســو نتایــج مربــوط بــه رابطــه بیــن اســتفاده از طنــز و مدیریــت
خشــم نشــان میدهــد کــه ظرفیــت حفــظ دیــدگاه طنزآلــود در رشایــط
نامطلــوب ،یعنــی اســتفاده از شــوخطبعی خودتقویتــی ،بهطورمعمــول
در بیــن افــرادی کــه عصبانیــت را بهــر مدیریــت میکننــد و همچنیــن
کســانی کــه کمــر متایــل دارنــد احساســات یــا واکنشهــای عصبــی
خــود را نشــان دهنــد ،دیــده میشــود.
در مقابــل ،افــرادی کــه متایــل بــه اســتفاده از طنــز پرخاشگرانــه
یــا خودشکســتی دارنــد ،خشــم یــا عصبانیــت خــود را نیــز مدیریــت
منیکننــد .بهطــور خــاص ،طنــز پرخاشگرانــه عمدتــا بــا اظهــار خشــم
نســبت بــه دیگــران و متایــل بــه تجربــه بیشــر خشــم در زندگــی روزمــره
همــراه اســت.
بااســتفاده از طنــز پرخاشگرانــه ،افــراد ممکــن اســت احساســات

منفیشــان ماننــد عصبانیــت ،برتــری ،نفــرت و … را نســبت بــه
زمانــی کــه از خشــونت جســمی یــا کالمــی اســتفاده میکننــد ،بــه
شــکل پنهانتــری ابــراز کننــد؛ زیــرا میتواننــد بــه ماهیــت طنــز
اظهارنظرهایشــان متوســل شــده و آن را توجیــه کننــد.
درعینحــال ،شــوخطبعی خودتخریبــی بــا گرایــش بیشــر بــه رسکــوب
خشــم مرتبــط اســت؛ هرچنــد ایــن رسکــوب لزومــا بــه معنــای کاهــش یــا
کنــرول خشــم نســبت بــه دیگــران نیســت ،بلکــه باعــث میشــود کــه
عوامــل محــرک چنیــن واکنشهــای عصب ـی پنهــان مانــده یــا رصیحــا
بیــان نشــوند.
رویکرد جدید در روانشناسی طنز
تــورس ماریــن و گینــس نــاوارو کاریلــو یــادآوری میکننــد« :بــا هــدف
بررســی بیشــر پیوندهــای موجــود بیــن تفاوتهــای فــردی در اســتفاده
از طنــز و ســایر متغیرهــای روانشــناختی موردنظــر ،تحقیقــات مــا
اهــداف زیــر را دنبــال کــرده اســت :در مرحلــه اول ،ارایــه ابــزار
اندازهگیــری بــه جامعــه علمــی بــرای ارزیابــی ســبکهای مختلــف طنــز
در بیــن جمعیــت اســپانیا.
دوم ،گســرش دانــش موجــود دربــاره پیوندهــا بیــن متایــل بــه اســتفاده
از انــواع خاصــی از طنــز و ویژگیهــای شــخصیتی خــاص (بــا ایجــاد
تحلیلهایــی کــه بــرای تســت روابــط منحنــی بالقــوه طراحــی شــدهاند)
و در آخــر ،قصــد داشــتیم رابطــه بیــن اســتفاده از طنــز و مدیریــت خشــم
را کــه در روانشناســی کاربــردی اهمیــت ویژهیــی دارد ،تجزیهوتحلیــل
کنیــم».
تحقیقــات انجــام شــده ابــزار بســیار مفیــدی بــرای کاوش گزارههــای
مربــوط بــه اســتفاده از طنــز در بیــن اسپانیاییهاســت ،بهویــژه
مقیــاس مرجــع بیناملللــی مورداســتفاده بــرای ارزیابــی ســبکهای
طنــز ،معــروف بــه «پرســشنامه ســبکهای طنــز» بهعنــوان بخشــی از
مطالعــه بــا محیــط اســپانیا مطابقــت شــده اســت.

49

کمیسیون حقوق بشر:

آتشبس کنید؛ ادامهی خشونتها زنان و
کودکان بیشتر را آسیب میزند

یلدا اچکزی
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همزمــان بــا آغــاز دور دوم مذاکــرات صلــح میــان هیاتهــای دولــت
جمهــوری اســامی افغانســتان و گــروه طالبــان در قطــر ،کمیســیون
مســتقل حقــوق بــر از طرفهــای درگیــر جنــگ خواســته تــا بــه
آتشبــس فــوری تــن دهنــد ،درغیرای ـن صــورت ،دوام خشــونت و جنــگ
زنــان و کــودکان را بیشــر آســیب میزنــد.
ایــن کمیســیون در یــک درنامــه ،گفتــه اســت کــه آتشبــس از رضورت
اصلــی بــرای پیشبــرد مذاکــرات و رســیدن بــه توافــق صلــح اســت .در
ایــن نامــه بــا اشــاره بــه آغــاز دور دوم مذاکــرات صلــح در قطــر ،آمــده
اســت« :ایــن مذاکــرات فرصتــی تاریخــی بــرای پایــاندادن بــه جنــگ
و فراهمســازی زمینــه صلــح پایــدار در افغانســتان رافراهــم میکنــد.
تشــدید و تــداوم فزاینــد ه خشــونتها ،تلفــات ملکــی و خســارات
مالــی کــه هم ـهروزه بــر مــردم وارد میشــود ،امیــد بــه صلــح را کاهــش
میدهــد .ایــن خشــونتها همچنیــن بــه غیرنظامیــان از جملــه زنــان و
کــودکان بیشــر آســیب میرســاند ،بــر مشــارکت عمومــی در رونــد صلــح
بهشــدت تاثیــر میگــذارد ،تجمعــات عمومــی ،مشــارکت فعــال زنــان،
رســانهها و علــای دیــن را کمرنــگ و امیــدواری همگانــی بــه ایــن رونــد
را تضعیــف میکنــد .بنابرایــن مــا درخواســت خــود مبنیبــر آتشبــس
را تکــرار میکنیــم و از شــا میخواهیــمکمیتــهای مشــرک تعییــن
کنیــد تــا دربــاره مســایلی ماننــد آتشبــس ،ســازوکارهای نظــارت بــر
آتشبــس و همچنیــن تعییــن تیــم مشــرک بــرای تحقیــق در مــورد
ادامــه رویدادهــا و قضایــای خشــونتباری ماننــد حمــات هدفمنــد،
ر بحــث و
از جملــه حمــات علیــه روزنامهنــگاران و مدافعــان حقــوق ب ـ 
گفتگــو کننــد».
کمیســیون حقــوق بــر تاکیــد کــرده کــه مــردم افغانســتان بــرای
برخــورداری از حــق حیــات ،امنیــت و آزادیهــای اساســی خــود نبایــد
منتظــر توافــق کامــل بــر رس یــک خطمشــی یــا نقشــه راه سیاســی
باشــند.

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر در عینحــال تاکیــد کــرده کــه جنــگ
در افغانســتان میلیونهــا قربانــی غیرنظامــی از خــود بــه جــا گذاشــته
اســت .بــه گفت ـهی ایــن کمیســیون ،در رسارس افغانســتان ،در شــهرها
و روســتاها ،میلیونهــا بیــوه ،یتیــم و افــرادی دارای معلولیــت ناشــی
از جنــگ وجــود دارنــد .کمیســیون حقــوق بــر میگویــد کــه جنــگ
هیــچ محلــه و منطق ـهای را در کشــور بیتاثیــر نگذاشــته اســت و متــام
مــردم بهویــژه غیرنظامیــان ،از حمــات انتحــاری ،بمهــا و مهــات
منفجرناشــده ،حمــات هدفمنــد ،حمــات شــبانه و حمــات هوایــی
آســیبهای گوناگــونِ فــراوان دیدهانــد و ایــن رونــد همچنــان ادامــه
دارد .کمیســیون مســتقل حقــوق بــر میگویــد« :مــا از هــر دو هیــات
مذاکرهکننــده میخواهیــم کــه توجهــی ویــژه بــه قربانیــان و نگرانیهــای
آنهــا مبــذول دارنــد .مــا یکبــار دیگــر از شــا میخواهیــم کــه در مــورد
ایجــاد ســازوکاری کــه بتوانــد حضــور قربانیــان را در میــز مذاکــره تضمین
کنــد و بــه صــدای آنهــا گــوش داده شــود ،توافــق کنیــد .بهعنــوان یــک
حــق اساســی و قانونــی ،قربانیــان جنــگ از هـردو جانــب مذاکرهکننــده
میخواهنــد کــه صدایشــان را بشــنوند و بــه درد و رنــج آنهــا اذعــان
کننــد و بــه خواســتهی اصلــی آنهــا مبنیبــر پایــاندادن بــه جنایــات و
اطمینــان از تکــرارنشــدن آن احــرام گزارنــد».
کمیســیون در ایــننامــه خــود ،افــزوده کــه پرداخــن بــه حقــوق قربانیان
بــه تحکیــم صلــح کمــک میکنــد و خواســتار حضــور و مشــارکت
قربانیــان در رونــد صلــح شــده اســت.
کمیســیون میگویــد« :قربانیــان نقشــی مه ـ م در رونــد آشــتی و التیــام
ایفــا خواهنــد کــرد .اذعــان بــه اهمیــت رســیدگی بــه ایــن نیــاز و قبــول
مســوولیت دولــت پــس از منازعــه ،بــه رفــع تلخیهــا و التیــام زخمهــا
و دردهــای گذشــته کمــک میکنــد و امــکان صلــح در ســطح جامعــه و
کشــور را فراهــم میســازد».
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