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 2112مارچ  7                            ملیار صادق آزاد
 

 پوش با افکار تندروانه در شمال افغانستان دختران سیاه
 گزارش ملیار صادق آزاد خبرنگار بی. بی. بی.

 
دیدن تلویزیون، گرفتن عکس، بزرگداشت از روزهای معلم، این دختران شنیدن رادیو، 

 مادر، سال نو، سالگرد تولد و همچنین کارکردن زنان در بیرون از خانه را حرام می
 .دانند

دینی دخترانه در شمال افغانستان،  های تندروانه اسالمی در یک مدرسه ترویج اندیشه
در میان زنان جوان افغان ایجاد کرده گرایی  هایی را در مورد گسترش بنیاد نگرانی
 است.

المدارس" قندز آمیخته با سیاست و مغایر با فرهنگ و  های دینی در "اشرف سی، آموزش بی های بی بر اساس یافته
های رایج در افغانستان است؛ از جمله شاگردان آن شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون، گرفتن عکس، بزرگداشت  سنت

 دانند. روز معلم، مادر، سال نو، تولد و نیز کارکردن زنان در بیرون از خانه را حرام می روزهایی مانند
های بسیاری را در بیرون آن برانگیخته و  شیوه آموزش، نحوه پوشش و تعبیر شاگردان این مدرسه از دین، نگرانی

 نای قانونی آن از چه قرار است؟کنند و مب این سوال را مطرح کرده که مسئوالن آن چه اهدافی را دنبال می

 
نفوذ والیت قندز، چهارسال پیش  های با الدین از مال المدارس" توسط مولوی عبدالخالق و مفتی سراج مدرسه "اشرف

 خوانند. گذاری شده و در حال حاضر شش هزار دختر در آن درس می بنیان
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والیت  ۹تخار و بغالن دارد و قرار است که در  هایی هم در المدارس، این مدرسه شاخه به گفته گردانندگان اشرف
 دیگر از جمله کابل پایتخت نیز شعبه ایجاد کند.

 

 خوانند، بسیار پرخاشگر اند. گوید دخترانی که در این مدرسه درس می خانم گیاه می
به باور فعاالن مدنی در والیت قندوز، تفسیر و تعبیر دانش آموزان 

معمول و خالف  گیرانه، غیر از دین، سختالمدارس  اشرف
 های موجود از اسالم در افغانستان است. برداشت

"تو کافر شدی" و "این حرام است" دو عبارتی است که به گفته 
ای  فعاالن حقوق زن، شاگردان این مدرسه از آنها به عنوان حربه

 کنند. در برابر دیگران استفاده می
گوید:" دخترانی که  نان والیت قندز مینادره گیاه، رئیس امور ز

اند. در یک مراسم  خوانند بسیار پرخاشگر در این مدرسه درس می
گویند تو کافر شدی، چرا چادر از سرت پائین افتاد؟ چرا لباست  کنند، می یا مجلس با زنان و دختران دیگر جنگ می

 اسالمی نیست و یا تو نماز را درست یاد نداری."
توانند  گونه تعلیم ترویج پیدا کند و این دختران چنین آموزش ببینند و همه را کافر بدانند، دیگران نمی "وقتی این

 آزادانه کار کنند و در اجتماع حضور یابند."
 

به گفته شماری از فعاالن مدنی این والیت، در این مدرسه به دانش آموزان،  نادره گیاه، رئیس امور زنان والیت قندوز
کنند، کافر  شود که کارکردن زنان در خارج از منزل حرام است و زنانی که در رادیو و تلویزیون کار می میگفته 
 اند.

داند:"  ها و فعاالن مدنی قندوز می های این مدرسه را تهدید بزرگی برای کارکنان موسسات، رسانه خانم گیاه فعالیت
توانند آزادانه  ختران چنین آموزش ببینند و همه را کافر بدانند، دیگران نمیگونه تعلیم ترویج پیدا کند و این د وقتی این

 کار کنند و در اجتماع حضور یابند."
المدارس، هدف از ایجاد این مدرسه را آگاه ساختن دختران از تعالیم و تاریخ دین  اما مولوی عبدالخالق، رئیس اشرف

 کردند حتی در بعضی غزوات )جنگ های دینی بسیار می سلمان فعالیتخواند:" در ابتدای اسالم دختران م اسالم می
ها، ما مسلمانان عقب مانده بودیم. این انگیزه باعث شد که ما  کردند. از این فعالیت های پیامبر اسالم( اشتراک می

 خواستیم 
به اوج غیرت و شهامت خود  های دینی همکاری کنیم تا زنان و دختران مسلمان افغانستان دوباره در بخش آموزش

 برسند."
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