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 یروز اندطالبان امروز بدتر از طالبان د
 

از هر گروهی، زنان افغانستان را نگران کرده است.  روی طالبان در میدان جنگ، بیشها و پیش افزایش خشونت
وشالق در زمان طالبان را دارند، نگران این استند که نشود پس از خروج ناتو، تلخ زندگی با برقع زنان که تجربهٔ 

 .شان محروم کندوشت آنان حاکم شده و زنان را از حقوقاین گروه دوباره بر سرن
گوید و های سیاه حکومت طالبان می رود، از روزها به مکتب مینسیمه، مادری که شش فرزند دارد و پنج تن آن

 تادهف این که اگر طالبان دوباره در افغانستان حاکم شود، سرنوشت فززندان او را خراب خواهد کرد. نسیمه، در دههٔ 
رد؛ اما کرفت و تحصیل میکه طالبان در افغانستان حکومت کردند، تازه به سنی رسیده بود که باید به مکتب می

اش را چند دهه جنگ سوادی حکومت طالبان، نسیمه را از آموزش و تحصیل باز ماند. او، دلیل بی هٔ زندگی زیر سای
 ً  .داندطالبان می در افغانستان و خصوصا

شان، جز حق زندگی در خانه محروم بودند. این طالبان در افغانستان، زنان از همه حقوق انسانیدر زمان حکومت 
توانستند بدون محرم شرعی، از خانه بیرون شوند. گروه، مخالف آموزش و تحصیل زنان بود و حتا زنان، نمی

فغانستان انجامید و هزاران زنی سوادی هزاران زن در اهایی که این گروه بر زنان وضع کرده بود، به بی محدودیت
 .شان زندانی شدند های کار و در خانهکرده و شغلی به دست آورده بودند نیز، بی که تحصیل

ها دور از آرزویش، نگران سرنوشت فرزندانش  نسیمه که در نوجوانی آرزو داشته درس بخواند و معلم شود، فرسنگ
یاین و سرنوشتی که مه دچارش شدم، کودکانم نیز دچار چنین سرنوشتی ب نخواهم دوباره طالبانمی»گوید: است. او می

گناه را گوید که طالبان هنوز مردم بی این مادر که نتوانسته درس بخواند و بیرون از خانه کار کند، می« شون.
ن حاکم شود، نستاکشند و هیچ تغییری با گذشته نکرده اند. به باور نسیمه، اگر این گروه بتواند بار دیگر در افغامی

سواد بزرگ شوند. او، اندازد. این مادر، دوست ندارد که فرزندانش مانند او بیتری به راه میاین بار، خشونت بیش
شان را تمام کرده روند، روزی بتوانند تحصیلپای پسرانش به مکتب می به آرزو دارد که دخترانش، همان گونه که پا

 .و به جامعه خدمت کنند
ی که هایترین آسیب را به زنان این کشور رسانده است. پیش از طالبان، جنگچندین دهه جنگ در افغانستان، بیش

شماری از حق تحصیل و کار در بیرون از خانه های جهادی در این کشور به راه انداختند، باعث شد تا زنان بیگروه
ها، این فرصت را فراهم کرد که زنان تحصیل کنند لسوالیکم در شهرها و برخی واخیر، دست هٔ محروم شوند. دو ده

 .و در ادارات مختلف دولتی و خصوصی وارد کار شوند
گوید و نگران طب می هٔ هایش برای رسیدن به رشت های خصوصی، از تالش پوهنتونطب در یکی از  محصلبهشته، 

زیاد تالش کدم تا اینجا رسیدم. سال »اش را بخواند. عالقه مورد هٔ است که مبادا طالبان بیایند و او دیگر نتواند رشت
 «.خواهم با آمدن طالبان، آرزویم نقش بر آب شود و فقط آرزو باقی بماندگاهم است و نمیدوم دانش

اخیر، تالش و  هٔ تنها بهشته نیست که نگران است آرزویش تنها آروز بماند. صدها هزار دختر و زن، طی دو ده
 تر این زنان که مصروف کارشان داشته باشند. بیشهٔ رفت جامعاند تا وارد جامعه شده و سهمی در پیش تحصیل کرده

ستی های تروریهای اخیر، دچار این نگرانی شده اند که با خروج ناتو، دولت نتواند مقابل گروهیا تحصیل اند، طی ماه
ز هایی که هیچ ارزشی جهای بنیادگرا بیفتد؛ گروهایستادگی کند و سرنوشت آنان به دست طالبان یا دیگر گروه

 .کارکردن در خانه، برای زنان قایل نیستند
به باور بهشته نیز، طالبان نه تنها که بهتر نشده اند، بل که شکست آنان و تلفاتی که طی دو دهه داده اند، آنان را بدتر 

خوری هنوزم فکر استند که همان ظلم و حق کهنه هٔ های گذشتطالبان همان طالب»از طالبان گذشته خشن کرده است: 
کشور را نابود خواهند  هٔ تنها زنان را بل که همها سپرده شود، نه در وجودشان است. اگر افغانستان به دست این

 «.کرد
بین  اوگو، نگرانی از تشدید جنگ و سقوط دولت ربندی طالبان به منطق گفتصلح و عدم پای هٔ نتیجوگوهای بیگفت

انستان کاری افغ هٔ تر کرده است. زنانی که به مشکل توانسته اند تحصیل کرده و وارد جامعمردم و خصوصا زنان بیش
 .ای استند که به دست آورده اندهای نسبیدادن فرصتشوند، نگران ازدست
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تواند کار کند و سهمی در یاز این که مسنگی گارسون است،  هٔ های کوت عاطفه، دختری که در یکی از رستورانت
گوید که اگر طالبان پندارد و میاش میکارانش را مانند خانوادهحال است. او، هماش داشته باشد، خوشدرآمد خانواده

بیایند، شغلش را از دست خواهد داد. به باور عاطفه، زنان، نیمی از پیکر جامعه استند و بدون حضور فعال زنان، 
خواهد و از دولت و کشورهای رفت برسد. عاطفه، آمدن بدون قیدوشرط طالبان را نمیه پیشتواند بجامعه نمی

 .خواهد که زنان افغانستان را تنها نگذارندخارجی، می
شان را زمان با خروج ناتو، طالبان در کنار این که اشتراک در نشست استانبول را رد کرده اند، حمالت نظامیهم

پرورانند. دولت که افزایش داده و رؤیای گرفتن افغانستان از طریق جنگ را در خود میدر میدان جنگ و شهرها 
جای کار، تا این های مشابه حفاظت کند، ظاهراً اخیر در مقابل طالبان و گروه هٔ های دو دهمسؤولیت دارد از ارزش

ولت که امکانات نظامی و ارتش کرد درستی در میدان جنگ نداشته است. با تشدید جنگ، مردم انتظار دارند دعمل
 وگو کند.منسجم دارد، میدان جنگ را بر طالبان تنگ کرده و این گروه را وادار به گفت
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