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 ران یانستان حجاب در امکتب در افغ
 
 

است   نیها برسر اصحبت شتری. بچرخدی طالبان م یم یتعل استیبر گرد س روزهانیمخالفان طالب ا یاصل یتینارضا
و هوش    ی بزرگ در خود نهفته دارد: انرژ  بیاست، اما فر  کیمکاتب را ببندند که در ظاهر سخن ن  دیکه طالبان نبا

است؟ اگر طالبان   میمکتب و تعل  ایبا طالبان آ  ان. مشکل افغانستکندیز ممتمرک  یمشکل فرع  کیمردم را به سمت  
 شود؟ یروا اعالم کنند، مساله حل م ضیهمه بدون تبع یرا در چوکات امارت برا میو تعل ندیمکاتب را بگشا

 

کنده   یاش خندقامارت ی است. طالبان در واقع دورتر از قالع اصل  ریگچاِل ضربه   کی  نی. ادیکنی درست فکر م  یبل
  خرد، یراه م  ن یکه از  یاست و با وقت  شماری ب  یهاو مخالفان را مشغول آن کرده است. خود در درون آن مشغول ظلم

ضد    گذرد،ی و هرچه در درون قلعه م  ستیطالب ن  یاست که قلعه جا   ن یا  ی . مساله اصلبردی قلعه را بلند م  یوارهاید
ما نرود.    ادیوطن  هم هاونیلیم  یگکل وطن و برده   دهیچسب  یاه یخندق حاش  ن ی. به اباشدیم  یبرباد  ریو در مس  یمردم

 .به مکتب را ندارد شدنکینزد تیطالب اصالً صالح
 

آن مورد مکتب در افغانستان   هیشب  یزیحجاب زن، چ  ی . اما متمرکز کردن مبارزه بر آزاددانمینم  ادیز  ران یا  از
به   های ریکه درگآن   ی برا  ران، یا  یاسالم  یشده است. جمهور  ریگضربه   کی  ران،یدولت ا   ی است. حجاب زنان برا

اخالق   سیساخته است. پول ی جبهه جعل یتعداد هانرسد، در دورتر یاسیس یو رهبر  یدولت دیبانک، نفت، عوا دانیم
 .آن دولت است یبقا  یبرا یچال موثر ،یع فر لی ساختن جامعه به مسا ریو درگ

 

  رانیهمه زنان ا ی. چرا که حجاب اول براکندیو محدود م یزن در واقع مبارزه را قشر یبر حجاب و آزاد تمرکز
 یمدن  یهای از آزاد  نی نشدر مناطق مرفه  توانندیدارند و م  یخود کشور  یاز زنان مرفه برا  ی. گروهستیمساله ن

حداقل حجاب را    ایاند و به حجاب باور دارند    یسنت  ن قشر زنا  کیسفر و گردش هم دارند.    ییلذت ببرند. آنان توانا
از زنان فرصت فکر کردن به حجاب را ندارند. نان شب بچه و داشتن چند متر سرپناه    ی . گروه بزرگدانندینم  یمانع

 .نظرشان برسدکار مسخره به دیحجاب شا یبرا دنیکرده است که جنگ  رشانیچنان درگ
 

زنان و مردان را در مبارزه   یزن دارند، و همبستگ   یاز ضرورت آزاد  اریبس  یکه آگاه  ییهاهمان  یحت  مردان،
  ی مردان، اصالً درک  یبر محور حجاب زنان مبارزه کنند. باق  یمدت طوالن  یبرا  توانندینم  دانند،یم  یروزیشرط پ

  ره یذخ  گرید  یکه از جاها  ییهاکردن خشم  رونیب  یحفظ آن ندارند. ممکن برا   ایاز نقش حجاب و ضرورت رفع  
 .دیینخواهند پا ریزنان به جاده بروند اما د یدفاع از حق آزاد یبرا یاند، چند روزکرده

 

اخالق    سیشالق پول  ریدر زمردم    ایآ  شود؟یباعث انقالب نم  رانیدر ا  یکه چرا مرگ مردم از گرسنگ   دیپرس  دیبا
 ؟یو پناه ییدارویب ،یکاریبار فقر، ب ریز ای دهندی شده و جان م تیاذ ادیز
 

با دولت آن    رانیاز طبقه متوسط ا  یبخش  یریافتاده درگ  انیجربه   رانیپس از مرگ دردناک مهسا خانم در ا  آنچه
توده   تیاست که بدون حما  نیخلق کند؟ تصور من ا  یهست که چالش جد  رومندیقدر نطبقه آن   نیا  ایکشور است. آ
 نخواهد نشست.  ثمرمبارزه به  ران یکه دغدغه نان و آب دارند، در ا یگرسنه و آنان
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