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 زنان "سیاه پوش" طالبانی ـ محصول مدرسۀ "اشرف المدارس"

 

 

 

اول هجوم مردم به میدان هوائی کابل به   هایدر همان روزاز سقوط کابل بدست طالبان امروز یک ماه میگذرد.  
مقصد ترک وطن اولین نشانه ای نارضایتی مردم از تسلط طالبان در افغانستان بود که به حیث یک رویداد تراژید  

که دومین عکس العمل مردم با برافراشتن بیرق  ثبت تاریخ کشورگردید. هنوزاین وضع با شدت بیشتر ادامه داشت  
درکابل و دیگرشهرهای افغانستان موج عظیمی ازهمه  دربرابربیرق طالبان    های سه رنگ ملی سیاه، سرخ وسبز

. درعین زمان تعدادی از حامیان حقوق زن جاده های شهر ریختندبه  و صف های طویل    خاموشانهاقشار مردم  
محدودیت ها وقیود طالبان بر زنان با استفاده از بیرق سه رنگ ملی خواهان حقوق حقه  نیز به نوبه خود در برابر  

  .خویش گردیدند

که   است  از  افغانزنان  مسلم  تلخ  تجارب  مالحظه  ای  با  سالهای  )طالبان  گذشته  اکنون    (2001تا    1996بین 

حجاب با جبری ساختن بازهم همان آش و همان کاسه خواهد بود و طالبان ادامه سلطه طالبان که   میباشنددرهراس 
در کنج خانه محصور و ازکار دراجتماع و تعلیم محروم خواهند ساخت و بر زندگی آنها  باردیگرزنان را  سرتا پا  

اول با تعدادی از حامیان حقوق زن در روزهای  به همین دلیل  شرایط دشوار وطاقت فرسا را تحمیل خواهند کرد.  
نخست درهرات و سپس درکابل به مقصد    مدنی و مسالمت آمیز با لباس های مناسب و شعارهای معقول  یهاه  شیو

اما قوای ملیشائی طالبان با همان شکل  راه پیمائی پرداختندبه    دفاع ازحقوق حقه خود قیافه معمول مسلح با  و  . 
مانع حرکت شان شدند. زنان با جسارت و شهامت قابل وصف خواستند به راه   وماشیندار جلو زنان را گرفتند  
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. در  روبرو شدند و یکی دو شهید دادندطالبان  مسلحانه  خود ادامه دهند که متأسفانه روز بعد درهرات با برخورد  
شعارهای شان نیز کسب شدت کرد و روزهای لحن  ، بلکه  ان افزوده شدبر تعداد زنکابل در روزهای بعد نه تنها  

 د.شدنشدت عمل طالبان مواجه  بازهم باکه  بیشتر گردیدبه حمایت از زنان نیزمردان جوان حضوربعد 

 

شد گسترده  حرکت   نبا 
زنان و با همنوائی مردان 
طالبان العمل   عکس 

درکابل  دیگر  ای  صحنه 
شد گذاشته  نمایش  که   به 

نداشت.قب نظیر    طالبان   الً 
با  را  زنان  زیاد  تعدادی 
به   پوشیده  پا  سرتا  لباس 

سیاه   در رنگ  نخست 
و  ات تعلیم  پوهنتون  الر 

جا شدند  تربیه در کابل جاب
روی ستیج    و چند نفر آنها

برای    تاالر قبالً  که 
شده   آماده  شان  سخنرانی 

متأسفانه محتوای بیانات شان به تفصیل به نشر نرسید، که  به ایراد بیانیه های خود پرداختند    رفته و به نوبت،  بود
 تولی اینقدر واضح بود که هریک ازحجاب اسالمی خاصه خود شان و آنچه درمغز و ادراک طالبان از شریع

جدا سازی محیط درسی و کار زنان و غیره به حیث پایه های حقوق زن لزوم  اسالم در مورد زنان بود مبنی بر  
تطبیق شریعت سخن گفتند و درعین زمان بروضع موجود زنان و نحوه لباس و محیط  د شان  بزعم خودراسالم و  

پس از ختم این برنامه جمعیت سیاه پوشان   مشترک کار و درس به شدت انتقاد کردند و آنرا غیراسالمی خواندند.
مردم  که تماشای آن    آغاز به راه پیمائی کردندجاده های شهرکابل  یکی ازبه قسم منظم شبیه  یک رسم گذشت به  

ی زنان  صف ها  در دور طرفطالبان    ه ایـ ملیشائی گونهای  نظامی  ن موقع  درای  را به بهت و تعجب واداشت. 
 پیمائی خود ادامه دهند.   هدغدغه به رااخالل وبدون آنها  ند تا حمایت میکردآنها قرار گرفته و از سیاه پوش

که دفعتاً این  این سؤال را در ذهن اکثر پدید آورد    با کنجکاوی زیاد حضور زنان سیاه پوش با همچو سرو وضع  
به   فوری به حیث گروپ مخالف در برابر زنان حامی حقوق مدنیوشدند  تشکیل بوسیلۀ طالبان بسیج    گروه چگونه

و مشاوران بیرونی یکی ازتکتیک های جدید طالبان    دانسته ونوظهوررا  فعالیت آغاز نمودند. بعضی ها این پدیده  
آتش عنعنه و تجدد را بار دیگر  زنان کشور را یکی در برابر دیگر قرار دهند و   تا بدانوسیله    پنداشتندشان می  

برافروزند و زیر نام شریعت و دین به تعبیرهای خود ساخته خویش سد راه مبارزان حقوق مدنی زنان در جامعه  
 شوند.

مردم شاید از یاد برده باشند که عناصرطالبانی به تربیت همچو زنان سیاه پوش دربعضی از مراکز والیات کشور 
به    بیشتراین موضوع  ودند و ثمرۀ آنرا دراین روزها رسماً به نمایش گذاشتند. برای وضوح  اقدام نموده بسالها قبل  

یعنی بیش از هفت سال قبل از امروز    2014یکی از گزارش های بی بی سی استناد میکنم که بتاریخ اول مارچ  

 که به نشر رسیده بود  دق  تحت عنوان: »دختران سیاه پوش با افکار تندروانه در شمال افغانستان« توسط ملیار صا
   .برمیداشتندز کفعالیت مدرسۀ بنام »اشرف المدارس« در والیت  پرده از روی

با مطالعه گزارش   "داعیۀ دربارۀ حقوق زن" که در    فوری  مذکوراینجانب  همان روز  مقالۀ نوشتم تحت عنوان 
از ذکر مطالبی    . دراین مقاله پسافتدرپورتال وزین افغان جرمن آنالین اقبال نشری 2014  یعنی بتاریخ اول مارچ

عیناً اقتباس و درج مقاله  در مورد زنان سیاه پوش  حقوق زنان درکشور متن گزارش بی بی سی را  در ارتباط با  
"سیاه  زنان  با حضور  ارتباط  در  هموطنان  معلومات  مزید  دیگر جهت  بار  را  گزارش  همان  اینک  نمودم.  خود 

 سالها قبل در مدرسۀ بنام "اشرف المدارس" در شهر کندز تقدیم میدارم: طیپوش" کنونی و سوابق تشکیل آن 
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 متن گزارش:

 پوش با افکار تندروانه در شمال افغانستان  دختران سیاه 
 گزارشگر: ملیار صادق آزاد 

   2014فبروری   28بی بی سی: 

 
 

عکس،  گرفتن  تلویزیون،  دیدن  رادیو،  شنیدن  دختران  این 
از   و بزرگداشت  تولد  سالگرد  نو،  سال  مادر،  معلم،  روزهای 

 .دانندهمچنین کارکردن زنان در بیرون از خانه را حرام می 
اندیشه مدرسه ترویج  در یک  اسالمی  تندروانه  دخترانه    های  دینی 

هایی را در مورد گسترش بنیادگرایی در شمال افغانستان، نگرانی

 . در میان زنان جوان افغان ایجاد کرده است

یافتهب بیراساس  آموزشبیهای  "اشرف سی،  در  دینی   های 
قندز و    }کندز{المدارس"  فرهنگ  با  مغایر  و  سیاست  با  آمیخته 

شنیدن سنت آن  شاگردان  جمله  از  است؛  افغانستان  در  رایج  های 
مانند  بزرگداشت روزهایی  تلویزیون، گرفتن عکس،  دیدن  رادیو، 

رکردن زنان در بیرون از  روز معلم، مادر، سال نو، تولد و نیز کا
 .دانندخانه را حرام می 

شیوه آموزش، نحوه پوشش و تعبیر شاگردان این مدرسه از دین،  
را  نگرانی سوال  این  و  برانگیخته  آن  بیرون  در  را  بسیاری  های 

 کنند و مبنای قانونی آن از چه قرار است؟مطرح کرده که مسئوالن آن چه اهدافی را دنبال می
 '!تو کافر شدی '

الدین از مالهای بانفوذ والیت قندز، چهارسال پیش  المدارس" توسط مولوی عبدالخالق و مفتی سراجمدرسه "اشرف
 .خوانندگذاری شده و در حال حاضر شش هزار دختر در آن درس میبنیان

والیت   ۹که در    تخار و بغالن دارد و قرار است هایی هم درالمدارس، این مدرسه شاخه به گفته گردانندگان اشرف 
 .دیگر از جمله کابل پایتخت نیز شعبه ایجاد کند

 
گیاه می درس میخانم  مدرسه  این  در  که  دخترانی  بسیار گوید  خوانند، 
 .پرخاشگر اند

آموزان   دانش  تعبیر  و  تفسیر  قندوز،  والیت  در  مدنی  فعاالن  باور  به 
های گیرانه، غیرمعمول و خالف برداشتالمدارس از دین، سخت اشرف

 .موجود از اسالم در افغانستان است
تو کافر شدی" و "این حرام است" دو عبارتی است که به گفته فعاالن  "

 .کنندای در برابر دیگران استفاده میحقوق زن، شاگردان این مدرسه از آنها به عنوان حربه 
خوانند بسیار پرخاشگراند. درس می   گوید:" دخترانی که در این مدرسهنادره گیاه، رئیس امور زنان والیت قندز می

گویند تو کافر شدی، چرا چادر از سرت پائین کنند، میدر یک مراسم یا مجلس با زنان و دختران دیگر جنگ می
 ".افتاد؟ چرا لباست اسالمی نیست و یا تو نماز را درست یاد نداری

آ دانش  به  مدرسه  این  در  این والیت،  مدنی  فعاالن  از  گفته شماری  میبه  گفته  در  موزان،  زنان  کارکردن  که  شود 
 .کنند، کافر اندخارج از منزل حرام است و زنانی که در رادیو و تلویزیون کار می

داند:"  ها و فعاالن مدنی قندوز میهای این مدرسه را تهدید بزرگی برای کارکنان موسسات، رسانهخانم گیاه فعالیت
توانند آزادانه  این دختران چنین آموزش ببینند و همه را کافر بدانند، دیگران نمی  گونه تعلیم ترویج پیدا کند ووقتی این

 ".کار کنند و در اجتماع حضور یابند

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 8تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

المدارس، هدف از ایجاد این مدرسه را آگاه ساختن دختران از تعالیم و تاریخ دین  اما مولوی عبدالخالق، رئیس اشرف
می دخترااسالم  اسالم  ابتدای  در  فعالیتخواند:"  مسلمان  مین  بسیار  دینی  غزوات های  بعضی  در  حتی  کردند 

ها، ما مسلمانان عقب مانده بودیم. این انگیزه باعث شد که  کردند. از این فعالیتهای پیامبر اسالم( اشتراک می)جنگ
افغانستان دوباره به  ما خواستیم در بخش آموزش اوج غیرت و  های دینی همکاری کنیم تا زنان و دختران مسلمان 

 ".شهامت خود برسند
 پوشش متفاوت

 .المدارس نیز متفاوت استپوشش شاگردان اشرف 
های بدون پاشنه، جزء لباس فرم شاگردان این مدرسه  کش، جوراب، و کفشچشم، سر و صورت کامال پوشیده، دست

 .است
 

متاثر از ها با این مدرسه را ناشی از عدم آگاهی و  مولوی عبدالخالق مخالفت
 .خواهند مسایل دینی در افغانستان کم رنگ شودداند که میکشورهایی می

کنند که قبال در افغانستان پیشینه نداشته است. به این  آنها از حجابی استفاده می
'خیمه  به  مکاتب  سایر  آموزان  دانش  و  معلمین  ویژه  به  مردم  میان  در  دلیل 

 .اندپوشان' شهرت یافته
شاگردا از  درس برخی  نیز  دیگر  مکاتب  در  همزمان  دینی،  مدرسه  این  ن 

دانشمی یونیفورم  آنها  غیراسالمی  خوانند،  را  عمومی  مکاتب  دختر  آموزان 
 .روندالمدارس به مکتب میدانند و با یونیفورم اشرفمی

می درقندز  دخترانه  مکاتب  از  یکی  معلم  قادری،  برخی  وژمه  در  که  گوید 
اختالف  سلیقهموارد  چون    ایهای  مسایلی  درباره  دیگران  با  شاگردان  این 

برخورد   سرحد  تا  آنها،  پوشش  نحوه  به  اعتراض  و  معلم  روز  گرامیداشت 
 .رودفیزیکی پیش می

می میاو  را  شاگردی  یا  معلم  وقتی  مدرسه  این  دختران  موهایافزاید:"  یا  پوشیده،  آزادتر  لباس  که  دیده  بینند  شان 
رسد؟ چرا بلند  گویند تو کافر شدی! یا چرا لباست تا زانو است و تا ساق پایت نمیکنند و میشود، اعتراض می می
 ".توانندادبی آنان هم متاسفانه چیزی گفته نمیخندی؟ معلمین در برابر گستاخی و بیمی

اما المدارس برای شاگردان این مدرسه ممنوع است  ها و ارائه هرگونه اطالعات در مورد اشرفمصاحبه با رسانه 
سی از اهداف این مدرسه و نوع قرائت بیوگویی با بییکی از شاگردان این مدرسه به شرط فاش نشدن نامش در گفت

 .دینی رایج در آن دفاع کرد
آن می  باالی  باشد، هر مگسی  نداشته  اگر یک چاکلیت )شکالت( پوش  اگر یک چاکلیت پوش  او گفت:"  اما  نشیند. 

ود. بنابراین حجاب یک زن مثل یک پوش برای چاکلیت است. یک زن مثل یک باغ  ش داشته باشد بهتر محافظت می
شود. حجاب زن مثل همان دیوار برای محافظت از او  های آن به یغما برده می است که اگر ِگرد آن دیوار نباشد گل 

 "حجابی است که زیاد شدهاست. دلیل افزایش بداخالقی، فحشا و فساد، بی 
از رفتن به مدرسه، دانشجوی یک دانشگاه خصوصی بوده اما مدرسه طرز فکر او را تغییر داده آموز قبل  این دانش

لباس پوشیدم. حاال فهمیدم و از حقیقت  های کوتاه و چسپ که شایسته یک خانم مسلمان نیست میاست:"قبال من هم 
 ".کندو خنده و شوخیدانم که مناسب نیست یک دختر مسلمان در هر مجلس بنشیند اسالم آگاه شدم و می 

دائمی، دوره اقشار  روزهای پنجشنبه و جمعه، عالوه بر شاگردان  دینی برای هزاران زن و دختر از  آموزش  های 
 .شودمختلف در این مدرسه دایر می 

 .است پوشش این زنان و نحوه برخوردشان در اجتماع نیز مشابه با شاگردان دایمی مدرسه 
روند، به این  گوید:" دانشجویانی که به این مدرسه میهای خصوصی در قندز میدانشگاهخانم زبیده دانشجوی یکی از 

است به دانشگاه    باور اند که حضور استاد مرد درصنف/کالس کفر است. آنان با حجاب مدرسه که سر تا پا پوشیده
پرسد باید رو به سوالی از آنها میشان نگاه کند. مثال اگر استاد  آیند واصرار دارند که استاد مرد نباید به طرفمی

پوشیم، یعنی چادر و  های عادی میتخته ایستاد شود و بپرسد. چند بار در این مورد با استادان درگیر شدند. ما لباس
 ".تان کفری استها هستید و لباسگویند که شما مثل آمریکاییکورتی/مانتو وپتلون/شلوار. آنها به ما می
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اما عبدالخالق  میمی  مولوی  حمایت  بیرونی  منابع  سوی  از  دارند  مخالفت  مدرسه  این  با  کسانیکه  شوند:"  گوید 
میمخالفت که  هستند  کشورهایی  از  متاثر  اینکه  یا  و  است  آگاهی  عدم  از  شان  مسایل  های  افغانستان  در  خواهند 

 ".شوندرنگ شود. در کل از طرف آنها تحریک میغیردینی رشد کند و مسایل دینی کم
کند حجابی که آنها برای شاگردان مدرسه در نظر گرفته حتا بر اقتصاد والیت قندوز نیز تاثیر گذاشته و " ادعا میاو  

 ".فروشندهای زیادی در این والیت این نوع حجاب را میحاال مغازه
 منظره مرگ

 
 ".انداجتماع دور شدهخوانند بسیار گوشه گیر و از شکیبا هاشمی: "دخترانی که در اشرف المدارس درس می 

مدرسه دولتی برای آموزش علوم دینی نیز فعالیت دارند. در این مدارس هشت هزار دانش آموز    ۳۰در والیت قندز  
 .خواننداز جمله دو هزار دختر، درس می

ین شاگردان اشرف المدارس، با مدارس دولتی به شدت مخالف هستند و بر این باور اند که در این مدارس، احکام د
 .شود به صورت کامل تطبیق نمی

هایی که در کشورهای ایران،  گویند که آنها نصاب تعلیمی خود را با استفاده از کتابمسئوالن اشرف المدارس هم می
 .اندشوند، تدوین کردهپاکستان و بعضی از کشورهای عربی چاپ می

 .نابع درسی در این مدرسه استترین مهایی چون منظره مرگ، عذاب قبر و زیور بهشت از عمدهکتاب
می نگرانی  ابراز  درقندز  دولتی  مدارس  و  مکاتب  کتابمعلمان  این  خواندن  که  این  کنند  شاگردان  از  بسیاری  ها، 

 .مدرسه را با مشکالت روانی دچار کرده و عالقه آنها به زندگی را از بین برده است
گوید:"  خوانند، میدانش آموز دختر در آن درس می  ۵۰۰شکیبا هاشمی رئیس مدرسه دولتی المومنات در قندز که  

ها  اند. در مجالس و عروسیخوانند، بسیار گوشه گیر و از اجتماع دور شده دخترانی که در اشرف المدارس درس می 
شان نباشند یا در همان مدرسه درس نخوانند، رفت و آمد ندارند. زمانیکه  کنند. با کسانیکه عضو گروهاشتراک نمی

 ".کنندخوانند و فتواهای عجیب و غریبی صادر می ی همراهشان حرف بزند، فورا او را کافر می کس
کافر  را  دولتی  مدارس  شاگردان  دیگر  و  او  مواردی  در  حتی  المدارس  اشرف  شاگردان  هاشمی  خانم  گفته  به 

در این مدرسه رفت و آمد   اند:" حتی دختران کاکایم)عمویم( که خیلی با من صمیمی بودند، پس از شامل شدنخوانده
ها گویند شما به عروسی را با ما و تمام فامیل قطع کردند. دلیل شان این است که شما کافر هستید و ما مسلمان. می 

 ".خوانیم درستخوانید غلط است و نمازی که ما میکنیم. نمازی که شما میکنید و ما نمیاشتراک می
مد به  این شاگردان  انتقادهای  از  استادان مرد در کالسیکی  آنجا  در  است که  این  دولتی  تدریس  ارس  دختران  های 

کنند. به عقیده اینها، استادان مرد حق ندارند رو در رو با شاگردان دختر صحبت کنند و یا به آنها درس بدهند بلکه می
 .کنندباید از میان غرفه و یا از پشت پرده به شاگردان تدریس 
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اش استادان  از  المدارس میدین محمد  آنها  رف  با  باید  لحاظ شرع  از  کند،  تدریس  دختران  به  استاد مرد  اگر  گوید:" 
چشم  درس  خواندن  برای  صنف  در  باشند،  داشته  حجاب  آنها  قدر  هرچه  نباشد.  این مخلوط  و  است  باز  شان  های 

رفه و از کلکین موضوع در شرع مورد اختالف است که آیا چشم هم عورت است یا نه؟ برای همین ما از داخل غ 
 ".دهیم)پنجره( کوچکی که در آن پرده نصب شده به شاگردان درس می

 راز پشت پرده 
سراج مفتی  ازدواج  بنیان داستان  و  استادان  از  اشرف الدین،  مدرسه  مدرسه  گذاران  این  نوجوان  شاگرد  با  المدارس، 

 .حکایت از رازهای پشت پرده این مدرسه دارد
مد این  "نظم  نظامیعبدالمعروف:  بیرسه  که  کودکانی  و  قرار ست  سرزنش  مورد  نیاموزند  بهتر  و  کنند  نظمی 

 ".گیرندمی
مسئوالن مدرسه به این سوال پاسخ نگفتند که چگونه و چرا مفتی سراج که صاحب چند فرزند است، دومین همسرش  

 را از میان شاگردان نوجوان همین مدرسه انتخاب کرده است؟
الدین با این دانش آموز بر اساس  مسئولین این مدرسه به صورت غیررسمی گفت که ازدواج مفتی سراج اما یکی از  

 .رضایت طرفین و خانواده دختر صورت گرفته است
های جهادی و با نفوذ قومی در قندز، در اعتراض به این ازدواج، مانع ادامه تحصیل  عطاءالرحمان بابر، از چهره 

 .است دخترش در این مدرسه شده
می به  او  را  معلم  کرده.  اعتماد  فرستاده،  را  دخترش  که  پدری  کردید.  اشتباه  شما  گفتم  کردم.  اعتراض  من  گوید:" 

تواند با او عروسی کند؟ آنها با همین جرات برایم گفتند که معلم هرگز پدر شده  عنوان پدر معنوی پنداشته. چگونه می
 ".بودند، سن و سال مهم نیست تواند. دختر رضایت داشته، طرفین موافقنمی

دختران  امید که  این  با  قندز  دیگر شهروندان  و  او  بابر  آقای  گفته  این مدرسه  به  به  را  آنها  بیاموزند،  دین  علم  شان 
 .فرستادند

کنند. روز مادر را او با انتقاد از اشرف المدارس گفت:" اینها حتی بزرگداشت از تولد پیامبر اسالم را گاهی رد می
خوانی را رد  ها حتی فاتحهخوانی داشتیم اما اینهای سال فاتحهکنند. ما افغانها سالکنند. جامعه مدنی را رد میمیرد  
تواند چون منبر و مسجد و آیات و حدیث به دست آنها است. اگر روزی بر  کنند. هیچ کسی هم مانع شان شده نمیمی

 "توانیم!؟، ما چه کرده میسر منبر باال شوند و یک تعداد را کافر بخوانند
دیدگان  خوانی و تشییع جنازه، در برابر مصیبتدر مواردی نیز دیده شده است که شاگردان مدرسه در مراسم فاتحه

 .شونداند که اگر اشک بریزند، کافر می ایستاده و به آنها هشدار داده 
 .کنندمیشان را نیز با تالوت قرآن و طرح سواالت مذهبی برگزار آنان عروسی 

نویسند: های دعوت عروسی میبه گفته برخی از اعضای جامعه مدنی در قندز، شاگردان این مدرسه در پشت کارت
"عروسی بر اساس شریعت اسالمی". آنها موسیقی، رقص و پایکوبی و نشستن عروس و داماد در کنارهم در مراسم  

 .دانندعروسی را حرام می 
ها از نظر های آموزش اسالمی را گذرانده، دلیلی برای مخالفت با شادی در عروسی اما شکیبا هاشمی که خود دوره

نمی نکاحدینی  آنقدر صدای  فرموده شما  اسالم  پیامبر  نیست.  اسالم حرام  در  در میان زنان  با بیند:" خوشی  را  تان 
ذکر کرده است. اما اینها با این   خوشحالی بلند بسازید که تمام اهالی از آن با خبر شوند، در اینجا میزان خوشحالی را

کنند. عروس را هم با تالوت 'آهسته برو' )نام آهنگ شان را با تالوت و تبلیغ برگزار مینظر موافق نیستند. عروسی
 ".کنندویژه مراسم عروسی در افغانستان( می
حدود   بزرگسال،  شاگردان  بر  بخش   ۸۰۰افزون  از  یکی  در  نیز  سال  ده  زیر  اشرفکودک  درس    های  المدارس 

 .تن از آنان دختر هستند ۲۰۰خوانند که حدود می
 .کش با خود دارندنشینند و برای تنبیه و تادیب، چوب و یا خطاستادان این مدرسه در میان کودکان می
می مدرسه  مسئوالن  از  نظامیعبدالمعروف  مدرسه  این  "نظم  که  بیگوید  که  کودکانی  و  بهتر  ست  و  کنند  نظمی 

 ".گیرندمورد سرزنش قرار می نیاموزند
گرایی، کند که برخی از مدارس در والیت قندز با ترویج افراط وزارت معارف/آموزش و پرورش افغانستان تایید می

 .اندهمزیستی مسالمت آمیز را در جامعه با مشکل روبرو کرده
رد این مدرسه سخن بگوید اما  های اسالمی در وزارت معارف هرچند حاضر نشد در موشفیق صمیم، معاون آموزش

 .کنندپذیرفت که برخی از مدارس در قندز برخالف نصاب تعلیمی نظام معارف افغانستان تدریس و فعالیت می
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می تدریس  شاگردان  به  )تندروانه(  تشددآمیز  شکل  به  قندز  در  مدارس  "بعضی  کرد:  تصریح  به او  مثال  کردند. 
خواند کافر  خواند کافر است. درحالیکه شریعت کسی را که نماز نمیمیشاگردان گفته شده بود که کسی که نماز ن

داند. یک شاگرد این مدرسه به مادر خود گفته بود که شما چند روز است که  پندارند و تنها منکر نماز را کافر می نمی
 ".خوانید بنابراین کافر شدیدنماز نمی

 منابع مالی مدرسه
شهروندان قندز را به خود مشغول کرده، این است که این مدرسه خصوصی با    پاسخی که ذهن بسیاری ازسوال بی

 شود؟آموز، از کجا و چگونه تمویل میبیشتر از شش هزار دانش
 

گوید اگر این مدارس قانونی و رسمی نشوند و نصاب آنها مطابق  خانم شهرزاد اکبر می
 . ر تکرار خواهد شدنظام معارف افغانستان تهیه نگردد، تجربه مصر در این کشو

سراج اشرفمفتی  موسسان  از  و  الدین  ترکیه  در  گزارش  این  تهیه  هنگام  المدارس 
گوید که برد. اما مولوی عبدالخالق مسئول این مدرسه میکشورهای عربی به سر می

 .کنندمصارف آنها را شاگردان مدرسه با فروش زیورآالت خود تمویل می
های نامزدی و دیگر  دهد: " آنان گوشواره، انگشتر و حلقهمی او در این باره توضیح  

هزار    ۲۰کنند. تا حدی که به هزینه  فروشند و به مدرسه کمک میشان را میطالهای
از شاخه  آمریکایی ما برای یکی  های مدرسه زمین خریداری کردیم و به هزینه دالر 

را  ۱۲ اینها  همه  کردیم. مصرف  اعمار  ساختمان  دالر  ما  هزار  فداکار  دختران  همین 
 ".دهندمی

والیت آمدند و از ما برنامه   ۹به گفته مولوی عبدالخالق شمار شاگردان این مدرسه در حال افزایش است: "علما از  
های خود گسترش دهند. حتی چند وقت پیش یکی از شاگردان خواهر ما گرفتند تا به همین شکل مدارس را در والیت

ک عروسی  کانادا  به  برنامهکه  و  مضامین  همین  و  کردند  باز  مدرسه  آنجا  در  که  گفت  و  زد  زنگ  به ردند،  را  ها 
 ".آموزندهای مهاجر میافغان 

 .گسترش دامنه فعالیت این مدرسه، فعاالن جامعه مدنی را نگران ساخته است
نها مطابق نظام معارف گوید که اگر این مدارس قانونی و رسمی نشوند و نصاب آخانم شهرزاد اکبر در این باره می

 .افغانستان تهیه نگردد، تجربه مصر در افغانستان تکرار خواهد شد
شوند و گیرانه از دین وارد جامعه میافزاید: "اینها با یک برنامه بیرونی و با یک تفسیر بسیار قشری و سختاو می

می  تولید  را  اجتماعی  نیروی  یک  آرام  پیشرفت،  آرام  مخالف  که  ارزش کنند  و  قانونمداری  بهبود،  های تغییر، 
دهند، به اصطالح در  های تروریستی را در افغانستان انجام میدموکراتیک است. امروز بخشی از کسانی که فعالیت

 ".کندگذرند که آنها را تشویق به انتحار و کشتار میشویی میشوند و از یک روند ذهن ها تربیت میمدرسه
چنین مدارسی گرفته نشود، این احتمال وجود دارد که همانند برخی از   است که اگر جلو فعالیتاین فعال مدنی معتقد  

 .کشورهای عربی، شاگردان این مدراس نیز تالش کنند تا عقیده خود را بر سایر اقشار جامعه تحمیل کنند
ار دارد: "وقتی تعبیرهای غلط،  به گفته او تفسیر آنها از دین در تضاد با فرهنگ جامعه و برداشت معتدل از دین قر

گیرد، اولین و بزرگترین قربانی زنان هستند. حقوق اسالمی، حق کار، ستیزانه از دین صورت میجانبدارانه و زن
 ".شودهای مدنی شان محدود می آموزش، سیاست ورزیدن و آزادی

های دینی  ه این وزارت، آموزشمدرسه مربوط ب  ۱۱۰۰هزار نفر در    ۲۵۰بر اساس آمار وزارت معارف، هم اکنون  
 .هزار تن از این افراد دختر هستند۱۵بینند که می

  مدرسه دینی ثبت نشده در کشور فعال است. عالوه بر این یک نهاد اسالمی به  ۱۳۰۰کند که وزارت معارف تایید می
گرهار و بلخ تاسیس کرده های کابل، هرات، نننام جمعیت اصالح نیز صدها مدرسه دخترانه و پسرانه را در والیت

 )پایان گزارش(.خوانندکه حدود چهار هزار تن در آنها درس می
)متن فوق عیناً اقتباس از گزارش بی بی سی بوده و هیچ نوع تصرف در متن آن ازطرف اینجانب صورت نگرفته 

 است.(
 

  با تحیر و تعجب این متن را دریک قسمت مقاله خود نوشتم: مطالعۀ این گزارش مبسوط و مستند  در آنوقت پس از  
ما از یک سو داد از حقوق زن می زنیم و آنرا یکی از دست آوردهای مهم این دهۀ اخیر میدانیم و تالشهای ممتد ملی 
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 8تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ما ازطرف دیگر می گذاریم تا بستر فشار و  و بین المللی را در راستای حقوق زنان در کشور به راه می اندازیم و ا
بیشتر و عمیق تر    " مدرسه" محدودیت بر حقوق زنان آنهم با استفاده از نام دین و از یک مرکزی اسالمی زیر نام  

یا   زن  حقوق  از  حمایت  درسمت  است:  درحرکت  سمت  درکدام  دولت  واقعی  پالیسی  که  نمیدانم  کند.  پیدا  گسترش 
دولتمردان ما نمیدانند که چه میگذرد؟ آیا  " اشرف المدارس" لت از مسائلی آگاه نیست که در درسمت مخالف آن؟ آیا دو

که هردو در مورد زنان بیک مسیر در حرکت    " وهابیت " و هم زیرسیطرۀ    " دیوبندی" نفوذ افکار طالبی هم به شیوۀ  
د؟ آیا فعالیتهای همچو  د می سازنمساع خشونت علیه زنان را با پرورش اند، در یکی از والیات مهم کشور زمینه های 

مراجع، زنان کشور را که باید در راستای دفاع از حقوق شان در یک صف واحد قرار گیرند، به دو دسته گی و 
درعین زمان به مخالفت جدی با یکدیگر نمی کشاند وجدال را در بین این طبقه دامن نمی زند؟ آیا اینکار تبر مردان  

را بیش از پیش تقویه نمیکند تا نصف   " مردساالر" را دسته نمیدهد و بنیان جامعۀ    افغان  یمحافظه کار و عنعنه گرا
 و جلو هرنوع تحول مثبت و سالم را در زمینه بگیرند؟  نفوس کشور را در چهاردیوار خانه محصور و زندانی سازند

و   مدارس  همچو  تمویل  در  بیرونی  کشورهای  خاص  حلقات  دراز  دست  که  نمیشود  فکر  خاص  آیا  اهداف  روی 
کرده   قبول  سلیم  عقل  کدام  آورند؟  بار  کشور  در  را  گذشته  قرن  نود  دهۀ  های  مصیبت  باردیگر  تا  است  درفعالیت 

فروش   با  آن  شاگردان  را  مدارس  گونه  این  که مصارف  و    !" زیورات" میتواند  متقبل  آنرا  خود  مالی  تدارک  منابع 
مراکز این  گردانندگان  از  گاهی  دولت  آیا  بارۀ   نمایند؟  در 

 شان پرسیده است؟ چگونگی تمویل مدارس
متأسفانه تا جائیکه دیده میشود پالیسی در ادامه آن مقاله نوشتم:  

دولت به قول معروف »هم به میخ و هم به نعل« زدن است. 
اصول   از  خود  محترمۀ  خانم  مورد  در  کرزی  جمهور  رئیس 

دهد طالبی پیروی میکند و این خود به مردان مثل او جرأت می
عظیم  سد  المدارس«  »اشرف  همچو  مراکزی  تأسیس  با  تا 
وخطیر را در مسیر اعادۀ حقوق زن در کشور استحکام بخشند 

برمقتضای   وسالم  مثبت  تحول  ورود  مانع  زمان و  و   عصر 
بکشانند.)شرح  عقب  به  باردیگر  را  تاریخ  های  ارابه  و  گردند 

 " مقاله  دیده شود:  از  مزید  ـ  درباره حقوق زن"  قلم، داعیۀ  این 
 ( 2014منتشره پورتال افغان جرمن آنالین، مورخ اول مارچ 

 
" محصول کار کارتونیست مشهور طالبکرزی و  ")کاریکاتور

در   2021سپتمبر  17  خمور  قبلروز که  است  شاهد  آقای    افغان

آنوقت  حامد کرزی رئیس جمهور  واقعاً  یافت.  انتشار  فیسبوک 
با ایاالت   2009از انتخابات    پسکشور بعد از اینکه روابطش  

ش شد، روی بسوی طالبان آورد و زمینه ها نمتحده امریکا پرت 
اشرف غنی   را برای فعالیت شان بیشتر مساعد ساخت. متأسفانه

" و فشارهای وارده از هبه دلیل موجودیت "حکومت دوسر  نیز
ت های آشکار و پنهان یعالفاقدام مناسب برای جلوگیری از  سازش با طالبان نتوانست    جانب مقامات امریکائی مبنی

 .( گردد طالبان در داخل کشور
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