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 وفاق ملی ی تفاهم فرهنگی تسهیل کننده
 

وزیر معارف حاکمیت طالبان در تازه ترین واکنش خود در مورد باز نشدن مکتب های دختران  هفته ی گذشته  
از صنف ششم تا دوازدهم گفت» مشکل باز نشدن مکاتب دختران مشکل فرهنگی است و از نگاه شرعی ما 

الت این مشکلی نمی بینیم« و روز دو شنبه همین هفته اعالم شد که بزودی اداره ی محتسبین زنان در تشکی
تاسیس خواهد شد.این چندمین استدالل چوبین    ،برای اصالح زنان! آن طوری که برای مردان وجود دارد  توزار

پای و غیر موجه و به دور از منطق است که این گروه برای تحمیل فرهنگ خود بر جامعه ی افغانی با تاریخ  
 رات فرهنگی که دارد، پیش میکند. اهزار ساله و افتخ چندین

ی گفتند مشکل اقتصادی است و جهان باید برای تادیه ی معاش معلمین کمک کنند، یک بار دیگر گفتند که به بار
تعیین شده و  کمبود معلمین زن مواجه هستند، بار دیگر گفتند کمیسیونی برای نصاب تعلیمی مکتب های دختران  

گذشت در این  مدت یکسال از هر بهانه و ترفندی  یک سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان  مکاتب بزودی باز می شود.
برای محروم ساختن  دختران از تحصیل کار گرفتند و حاال هم می گویند» مشکل فرهنگی است«  هجده سال قبل یکی از  
رهبران مجاهدین با افتخار می گفت» باالخره توانستیم فرهنگ ده را بر شهر حاکم سازیم« و حاال مالی طالب هم این  

که آنرا اکثریت خاموش  )،  را  ما نباید فرهنگ مردم »را با عبارت دیگری اظهار میدارد. و این مال دلیل می آورد که  هدف  
، نا دیده بگیریم. به فکر این مال که هم نوا با عقب مانده ترین تفکر و منکر ترین از حقوق اولیه انسانی در هر دین  (خواند
زن ستیزانه و عقب مانده را می خواهد بر یک جامعه ی با پیشینه ی  یعنی حق تحصیل و کار است، این تفکر     ،و آیین

درخشان تحصیل و تعلیم و تعلم تحمیل کند. اگر فرهنگ تو با تعلیم و تحصیل مخالف است دلیل بوده نمی تواند که چنین 
در    م کنی. محرو   و کار    ملیون ها انسان دیگر را از تحصیل  و تفکر منفور را بر سی و شش ملیون انسان دیگر تحمیل  

مجموع روش ها، عنعنات و اعتقاداتی که یک گروه را از گروه دیگر متمایز می سازد.  "تعریف فرهنگ می خوانیم   
احتماال    " فرهنگ از طریق زبان، اشیای مادی، مناسک مذهبی، نهاد ها  و آرت )هنر( از نسلی به نسلی انتقال می یابد

کر این تعریف جهان شمول از فر هنگ را نخوانده باشند و اگر هم تصادفا خوانده  المعروف و نهی عن المن امال های امر ب 
باشند مفهوم آنرا درک نکرده اند و یا از ترکیب و بافت اجتماعی جامعه ی  سس و شش ملیونی افغانستان خبری ندارند و  

یا هم به هیچ یک از ارزش های   و  ،جمعیت و گروه های اجتماعی جزء جامعه ی افغانی را قبول ندارند ،یا هم بدون خود
فرهنگی و اخالقی  آنها، به زبان و باور های عقیدتی شان، به رسم و رواج شان، به عنعنات شان، به اشیای مادی شان،  

مولفه های فرهنگ هر    به نهاد ها و هنر شان که درین تعریف مشخص گردیده و از   به زبان شان،  به مناسک مذهبی شان،
، اصال هیچ گونه ارزش و اهمیتی قایل نیستند و فقط می  شناخته شدهورد قبول تمام جوامع انسانی  جامعه  شناخته شده و م

با نا دیده گرفتن سایر کتله ها و گروه های که اجزای    ،و رسم و رواج و باور های که خود شان دارند  خواهند فرهنگ
سته اند، به غم و شادی یکدیگر شریک بودند،  حتمی و انکار نا پذیر جامعه ی افغانی در صد ها سال بوده و با هم زی 

مشترک برای آزادی، سر بلندی و پیشرفت این کشور شانه به شانه رزمیده اند و قربانی ها دادند، مناسبات نزدیک خانوادگی  
بدون تفکیک قومی و زبانی و مذهبی و منطقوی و سمتی فارغ از تفرقه و تعصب امروزی با صلح و صفا    یبا ازدواج ها

صمیمیت بسر برده اند، ان چه خود شان می خواهند بر این جامعه با کتله ها و گروه های مختلف قومی و زبانی وبا  و  
از مولفه های یک  این روش  که    ،تفاوت های فرهنگی که خاصه ی هر جامعه با چنین ترکیب اجتماعی است تحمیل کنند

 نظام دیکتاتوری و مطللق العنان است.  
را طی کرده و با هر نا    چسال به اینطرف مسیر مشقت بار و پر خم و پیاز یکصد    به خصوص  اما زن افغان

 قربانی داده است. و پیشرفت مالیمات شجاعانه مبارزه کرده و در  راه تحصیل

در رابطه با احکام شرعی آنچه که در قر آن عظیم الشان صراحت دارد و چگونگی این حجاب و حدود آن 
یک از این نظریات از تعبیر و تاویل های آیات متبرک  نظریات مختلفی وجود دارد که هر     است.  تصریح شده

جامعه ی که زیست می   حاکم بر اقعیتوقرآن مجید صورت گرفته و هر یک از تاویل کنندگان با در نظرداشت 
استادان  اگرکرده اند که    و یا تاویل  این آیات مبارک را تعبیر و تفسیر  ،کردند و مطابق به فرهنگ حاکم دران جامعه

ن علوم دینی درین باره  اگر روشنی اندازند خدمت بزرگی به جامعه ی امروزی خواهند و عالمان امروز و محققی
 کرد.
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طوری که در تعریف »فرهنگ« هم دیدیم »اعتقادات« یکی از اجزای عمده و مهم فرهنگ شناخته شده و نمی  
  و   ،و یا تفسیر  توان بدون تشریح و تفسیر »اعتقاد« با در نظر داشت اهمیت این موضوع بدون تعبیر و تاویل

الشان   البته جوامع    در مفهوم کلی و قابل قبول    ،بدون تحریف مفاد  احکام شرعی مطابق به نص قرآن عظیم 
اسالمی غیر عربی امروزی دست یافت. این موضوع یکی از موضوعات عمده ی مناقشه در جوامع اسالمی  

آمیزش های مسلکی و حرفه ئی  مثل حق کار و    گردیده که توام با سلب یک سلسله حقوق انسانی و بشری زنان
طبابت، تعلیم و تحصیل، تکنالوژی پیشرفته یی امروزی و امثال این ها گردیده است. بطور مثال در شفاخانه   چون

کار میکنند و حق صحبت و حتی مصافحه ی عادی  زن  های امروزی در افغانستان تعداد بسیار اندک داکتران  
تعداد انگشت    چناندارند، همنورد بیماری های مریض های شان  سالم و علیک و یا سوال و جواب در م  مثل  

شماری که در دفاتر کار میکنند حق ندارند کفشی به پاکنند که هنگام راه رفتن صدای از کفش بر میخیزد، در 
مناطقی که داکتر زن وجود ندارد طبیبان مرد حق معاینه و تدوای زنان بیمار را ندارند، معلمین مرد حق تدریس  

ن را ندارند، حتی در دانشگاه ها/ پوهنتون ها به جدا ساختن صنوف دختران و پسران هم اکتفا نشد  بلکه  دخترا
به اوقات مختلف و در زمانی که حتی هنگام ورود و خروج  یک دیگر را  را  ساعات درسی  دختران و پسران  

اگر  منزل خارج شود و حتی    . زن بدوم محرم شرعی نباید از کردندتنظیم    ،در صحن این موسسات دیده نتوانند
به زنان کار مند وزارت مالیه گفته شد که    برای خرید اشیای مورد ضرورت  برای تهیه ی غذا خارج شود.

وید خانه و شوهران تان را برای کار بفرستید. آیا اینها حقوق انسانی جزء انفکانک نا پذیر هر جامعه از آغاز  بر
مادران، خواهران، مربیان اطفال و یکی از اجزای مهم و حتمی   نیست و نخواهد بود؟ اینها،  این دم   خلقت تا

تشکیل یک جامعه و پرورش اطفالی نیستند که آینده سازان یک جامعه ی با سواد، با اخالق، کارمندان صادق 
 یک کشور میباشند.؟   

نوع تناقضی این ها همه حقوق انسانی و شرعی زنان است که پرودرگار عالمیان به ایشان عطا کرده و هیچ  
بعد از یک   ،حتی با احکام شرعی ندارد ولی حاال این مالی که سر پرستی وزارت معارف افغانستان را دارد

را نا دیده    ؟خاموش  سال انقالب! کرده و می گوید »ما مشکل فرهنگی داریم و نمی توان فرهنگ یک اکثریت
و یا فرهنگی    دقد هستیبه آن معت  محدودر  نفو چند هزار    تو  که  گرفت« اما باید پرسید کدام فرهنگ؟ همان فرهنگی

 و جزء تاریخ و زندگی این مردم است؟   که درین جامعه سابقه جندین صد ساله دارد 
آن معقد است و احترام به عنعنات و    به  بد نیست که یک کتله  دلیلاین  درین شکی نیست که هیچ فرهنگی به  

  هر جامعه است و تعریف فرهنگ هم می گوید:» همگرائی و همدیگر پذیری  فرهنگ هر فرد هم یکی از موازین  
احترام به حقوق و باور های هر فرد جامعه یکی از موازین و روه را از گروه دیگر متمایز می سازد«  یک گ

هم بستگی و همزیستی است که به وفاق ملی و در ول همزیستی و برابری در آن جامعه است و همین تفاهم  وصا
ز بر جامعه ی افغانی با تفتین نتیجه تفاهم ملی و تشکیل یک جامعه بدون تعصبات گو نا گونی می گردد که امرو

ها و سود جوئی های عناصر داخلی و مداخالت سود جویانه ی خارجی از طریق گروه های فروخته شده و 
معضله را در پیش نگیرند این  تحمیل شده است و تا زمانیکه ملت و مردم افغانستان راه بیرون رفت از    ،کرائی

به    واقعی و احترامو همدیگر پذیری  همزیستی و همدلی    این تعصبات از بین نه خواهد رفت. صلح وآرامش و
طلبی هر فرد هرکتله ی جامعه به حیث جزئی از یک اجتماع مرکب از همه کتله های برادر و برابر بدون تفوق  

 متضمن تشکیل چنین جامعه و ملتی خواهد بود.   ، گروهی و قومی و سمتی و عقیدتی و زبانی و تباری
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