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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٥٩بخش (

 

  مي�دی٢٠٠١وضعيت زنان افغانستان پس از سال 

ِھرچند مردم افغانستان دردرازنای سده ھا، بصورت عموم با سختی و صعوبت ناشی ازاستبداد سياسی،  ِ
ِفقرمالی، کمبود سواد و دانش، تعصبات مذ ِ ِھبی وبا5خره، ھجوم و تجاوز بيگانه گان مواجه بوده اند، ولی بازھم، زنان ِ ِ

بوده اند که شرح و بيان دردھا، رنجھا و محروميت ھای  ِاين کشور، دچار رنجھا و محروميت ھای سنگين ترازآن
  .ِآنان، ايجاب تحقيق، توجه و بررسی اختصاصی را مينمايد

ِاما دراينجا، منظورما، وضعيت ز ِنان افغانستان پس ازتحو5ت سال ِ ِ ميAدی، يعنی پس ازسقوط امارت ٢٠٠١ِ ِ
و " ِتأمين حقوق زنان " ، " آزادی و دموکراسی   " ِطالبان وھجوم نيروھای خارجی ميباشد که تحت شعارھای ُپرطنطنۀ

ِنداريم که زنان کشور، شکی .  ِبرای مردم افغانستان وسايروعده ھا و وعيد ھا صورت پذيرفت" رعايت ِ حقوق بشر" 
ِازساليان متمادی بدينسو، باساس تعابيردينی قبيله يی،  مرد سا5رانه  وخصلت ھای ِاقتضاأت سنت ھای ديرپای  مذھبی،-ِ

ِبمثابۀ شھروندان دست دوم، يعنی محروم ازمزايای شخصيت حقوقی و اقتصادی وبگونۀ مطيع وبرده درچارچوب تنگِ  ِ َِ ِ
ِو بخصوص، تحميل امارت ِ دار و تازيانۀ " تنظيمی  – جھادی" انديشه ھای عقبگرايانۀ  اند وِشرايط اجتماعی زيسته 

ِگروه طالبان، اين چارچوب تنگ را متأسفانه برای اين بخش عظيم جامعۀ افغانی تنگتر وعذاب دھنده ترازقبل نمود ِ .
ِچنانکه دربا5 گفته آمد، سقوط امارت ظلمت گستر طالبان و ورود نير ِ به سردمداری ايا5ت  " جامعۀ جھانی" و ھای ِِ

ِم، ھمانطور که برای اکثريت مردم افغانستان يک اميد کاذب ٢٠٠١توأم با شعارھای مژده دھنده درسال  متحدۀ امريکا ِ
ِ سياسی شان ايجاد نمود، زنان مظلوم و محروم کشور را نيزدرجھت رفع محدوديت ھای دست و پا -درقبال آيندۀ ملی  ِ ِ ِ

ِاما، اعمال سياست ھای استعماری نيروھای خارجی مانند حمايت مالی و سياسی از .قبلی تا حدی اميد وار ساخت ِگير ِ 

ِافراد و نيروھای عقبگرای مذھبی ضد زن  وضدعلم و دموکراسی و بصورت کل ُ، عدم تمايل واقعی به دموکراتيزه  ِ ِ
ِ طالبانيسم درميان اقشار مختلف جامعه، موجب گرديد تا ِو انديشه ھای متحجر ِکردن افغانستان و استيAی افکار ِ ِ

ِوضعيت زنان ميھن مان، درسالھای پس از  ميAدی نيزنه تنھا بھبود نيابد، بلکه بدتروتأسف برانگيز ترازقبل نيز  ٢٠٠١ِ
   .گردد

ھای گونه گون ِيعنی، زنان و کودکان افغانستان، نه تنھا ازسوی گروه طالبان مورد تھديد، تحقير و مجازات 
ِبلکه توسط ِمردان جاھل، افراد بعضی ازخانواده ھای تندرو، تفنگداران ،(وميگيرند) قرارمی گرفتند  "بی رحم،  ِِ

ِھای جھادی، قدرتمندان دولتی وبرخی ازمتنفذين محلی نيز درنقاط مختلف کشور، مورد لت و کوب، شکنجه " قوماندان ِ ِ ِ
ِاب پاشی برصورت و بدن، ترور و کشتاربيرحمانه و بيباکانه و تجاوزھای ھای طاقت فرسا، قطع اعضای بدن، تيز

ِپس، ھيچ روزی نبود که خبروگزارش مربوط به انواع جفاھا ، تحقيرھا، . قرارميگرفتند) فردی وجمعی(جنسی 
                                 .تجاوزھا و کشتارھا و ساير بيرحمی ھا بگوشھا نرسد

ِقوط ِامارت تاريکِ گروه طالبان، درب يکتعداد مکاتب مجددا غرض آموزش زنان و دختران البته پس ازس   ِ ِ ً ِ ِ
افغانستان گشوده گشت، تعدادی ازآنھا، مانند گذشته ھا بکارھای رسمی و غير رسمی مشغول شدند، برخی ازآنان به 

ِاما حاکميت انديشه ھای . طبوعاتی پرداختندِبه وظايف فرھنگی و م ِکابينه و مجلس پارلمان راه يافتند و يا عده يی ھم
ِکم کاريھای عمدی مؤسسات بين المللی  سخت گيرانه، ِطالبی، تأثيرات ِمنفی جنگ وجنايت، تبليغات لجام گسيختۀ مذھبی

ِامثالھم، حلقۀ تنگِ ديگری شد دردست و پای زنان افغانستان تا نتوانند به  فرھنگ معافيت ازسوی دولت و ترويج و
ِی ھای مثبت انسانی و به حقوق حقۀآزاد         .مدنی، سياسی و  اقتصادی شان نايل آيند ِ
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ِحقوق بشرافغانستان که به ھمکاری سازمان ملل، اسناد و حقايقی را مبنی براعمال تحقير و  "ِمستقل" ِکمسيون ِ
ِخشونت عليه زنان افغان گرد آورده بود، نتايج کارش را درماه جون سال  ِِ Aدی، ضمن برگزاری يک  مي٢٠١٣ِ

ِخانم سيما ثمر رييس کمسيون دراين کنفرانس مطبوعاتی، . ِکنفرانس مطبوعاتی درکابل، بصورت رسمی اعAم نمود
ِعوامل حقوقی، سياسی، فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی را دراعمال خشونت ھا دخيل دانسته گفت که ظرف  ِ

ِدوسال گذشته، به تعداد چھارصد مورد ق ِتل ناموسی و تجاوز جنسی را ثبت نموده استِ سيما ثمرعAوه نمود که اين . ِ
ِآمارھنوزھم کافی نيست، زيرا حساسيت ھای شديد سنتی موجب ميگردند تا بسياری از خانواده ھا، عمل تجاوز جنسی  ِ ِ

                            .را کتمان کنند

 که) وھست) اجتماعی زنان به حدی وخيم بود حی، فزيکی وفردی، رو ِموازی با اين حال و احوال، وضعيت

 ِرضايت دختران، به نکاح درآوردن ِازدواج ھای اجباری و بدون. اين کشورخواندند" زنان  ِزندان" افغانستان را 

 ، قتل ھای ناموسی، آتش زدن و سوختاندن، زندانی کردن توآم با شکنجه، لت و کوب)قانونی ِزيرسن)صغير ِدختران

ُبريدن،  ھا، سروگوش دارکشيدن به تجاوزھای جنسی، حقوقی، مرد سا5رانه وبيرحمانه، حق تلفی ھای مالی وِ◌
 ِحقوق ِمربوط به کمسيون ِيکی اززنان. رسيد کشوربه اوج خود ِمختلف ِامثالھم در نقاط خودسوزی، زنده بگورکردن و

 م گفت٢٠١٢رشھر کابل به روز ھشتم ماه اکتوبرسال در يک مصاحبه با خبرنگاران د) صبحرنگ خانم) ِبشرافغانستان

در اين . جنسی ثبت شده و قربانيان اين تجاوز ھا، زنان و کودکان اند ِتجاوز  مورِد٣٣گذشته،  در مدت شش ماهِ "  :
مسلح و کسانيکه س�ح دار و تفنگدارھای غير مسوول ھستند، در اين  ِمخالفين... زن به قتل رسيده اند 80مدت، 

        (259) "...مت بسيار نقش داشته اندقس

ِازقول رييس ِامورزنان درو5يت" شھروند "راديو  ِ ِازآغاز سال   " که خورشيدی گفت١٣٩٢غزنی درنيمۀ سال  ِ ِ
 تاحال، يکصد وبيست قضيۀ خشونت عليه زنان را ثبت کرده اند و ھفتاد زن در ھمين مدت، دست به خود ١٣٩٢
           " .زده اند) انتحار(ُکشی 

ِيک منبع آگاه و5يت غزنی به راديو شھروند گفته است که ِ به { دختران از طرف پدر يا برادر بدون اط�ع  " ِ
بسياری از مردان حتا حاضر نيستند سھم شرعی ميراث را به آنھا بپردازند و اناث را از ... ، فروخته ميشوند }دختر

   " .حق موروثی محروم ميکنند

حامد  ِ فرھنگی دولت–سياسی  ِشرايط ِافغانستان، اين بدنۀ مھم جامعۀ افغانی درتحت ِزنان ِ وضعيتبرای آنکه 
تسلط و   . . . " : را دراينجا درج مينمايم" ليزا سروش" کرزی خوب تردرک شود، بخشھايی ازيک نوشته به قلم 

سياسی  يا  ِقرائت و تحريف از فقه و اس�مزن در جامعه افغانی بحث دامنه داريست، اما اين بحث توآم با  جايگاهِ
 {کمونيستی} سياسی رژيم ھای کمونيزم ھمانگونه که زنان در دوره ھای مختلِف. شکل گرفته و يا مواجه شده است 

، مجاھدين و طالبان زير شکنجه و درد زند گی داشتند، ھنوز ھم چال و فريب به بھانه ھای مختلف به خاطر سؤ 
بی دفاع و کرزی با استفاده از  ِمردم ِمعين يعنی قات�ن ِ◌زن و برای اينکه حلقاِت جايگاه کوِباستفاده برای سر 

افغانی را زير پا ميکنند و با  ِزن ِکابل بنشيند، اولتر از ھمه حق آنھا به اريکه قدرت بماند و در دولِت}  نفوذ{نفوس 
نصف  پيکرجامعه، بلکه در جمع، ابزار  ِه به عنوانگروه ھای ديگر يعنی جنگ ساQران و بنيادگرايان که زن را ن

شان را  خشونت شده اند، اما کسی فرياِد اينجا دسته ی از دخترانی اند که قربانی... ميدانند، زد و بند مينمايند
خود را از دست داده  ِدختری نو جوان که شايد سن اش در حدود پانزده  سال باشد و چھار سال قبل مادر: نميشنود 

 نان در تندور و تربيۀ ِخانه، پختن مشک�ِت ِتمام اين دختر که مسووليِت. ست، در يک خانواده فقير زندگی ميکردا

جوان بود درس  ِخود که پسر ِبه نزد يکی از خويشاوندان  ديگر را به عھده داشت، ِخواھر و برادر و دھا کار
 کننده ی بی ھوش ميسازد و باQيش تجاوز ميکند و به مسموم ِاين پسرجوان روزی اين دختر را با مواِد. ميخواند

 ِدخترکه درعين اين. مادرک�ن اش اين دختر تا دو روز چندان به ھوش نبوده و نميدانست برايش چی اتفاق افتاده ِقول
لت و  ِ اثراين دختر به. گرفته قرار تجاوز مورِد که عروسی اش ميدانند {از} ديگری بوده بعد ِکس {نامزِد} زمان نامزاد

متجاوز از اينکه  ِپسر. شوھرش نجات يافت ِخانوادۀ شوھرش، خود را آتش زده اما به واسطۀ مادر ِکوب و فشار
دولت قرار نگرفت  ِفاميلش ارتباط به حزب اس�می دارد و اکنون ھم از ھمان منبع حمايت ميشود، ھرگز مورد پرسان
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متجاوز عاجز  ش شدند و خانوادۀ دختر نيز از مقابله با اين مرِدس�ح، خامو موجوديِت محل ھم به نسبِت ِو مردم
عروسی اش از طرف فاميل شوھرش به پليس معرفی شد و دختر باQی کسی که به  ِقربانی ديگرجنسی، بعِد... ماند

وادۀ خان. مقام پليس اين وQيت درزندان شد ِوی تجاوز کرده بود اقرار کرد و آقای متجاوز برای چند روز مھمان
دختر را تغيير } نظر{ جناح ھای مختلف و دولت فعلی را داشتند، توانستند بعد از چند روز بيان  ُپرقدرتش که حمايِت

خود با دو کس اقرار نمايد و پليس با اخذ پول، متجاوز را  ِرابطۀ نا مشروع ِدھند و دختر را مجبور نمايند تا از داشتن
قبل بعد از تجاوز، حمل ميگيرد،  ِديگری در وQيت ھرات که سال ِنوجوان ِدختر ِگيزغم ان ِداستان... از زندان رھا کرد

مشک�ت اقتصادی نميتوانند اين  اما خانواده اش تصور ميکنند که اين دختر دچار کدام نوع تومور است و به نسبِت
انه ميبرند، خبر ميشوند آمادۀ زمانی اين دختر از درد شکايت ميکند، وی را به شفاخ. دختر را به نزد داکتر ببرند

اين  ِدخترشفاخانه را ترک ميکنند و ميگويند اين دخترما نيست و دختر ھم بعد از شنيدن} والدين{وQدت نوزاد است، 
که حمل دارد به شوک ميرود و باQخره نوزاد به دنيا می آيد و بعد از لحظاتی چند، پليس جنايی دختر را از شفاخانه 

داکتری که اين دختر را وQدت داده بود درحاليکه . رد و بعد از بيست روز در زندان، به فروش ميرسدَبه زندان  می ب
من به فاميلش عذر کردم که شما بگوييد اين عروسی کرده طفل اش را به کسی بدھيد، آنھا " اشک ميريخت ميگفت  

. "  صحت يابد، اما کسی گوش نميکرد ذاريدقبول نکردند و بعد به پليس گريه ميکردم که اين دختر ھوش ندارد، بگ
ِضمنا  تجاوز باQی دختر  مسجد، اين دختر مصروِف ِقريه در داخل ِ◌م�ی مسجِد سيزده سال از جانب ِسن ِزير ً

 مکتب توسط افراِد مکتب از مسير راِه ِدو دختر ِفرار دادن. خود در مسجد بود ِدينی با ساير ھم ساQن ِمسايل ِآموزش

امروزی  ِمدعيان...ِ◌جنين شد برادر يک قوماندان باQی دختر که باعث بار دار شدن  و باQخره سقط ِجاوزمسلح و ت
موجب شده است تا در جا ھايی که کنترول کمتری دارند، ... افغانی، طالبان، جنگ ساQران و کابينۀ کرزی  ِآزادی زن
ھرچند خشونت عليه زنان، سنگسار، بد .  شوندزنان روز به روز خراب شود و بيشتر خشونت را متحمل وضعيِت

فعلی چنان  جنسی در افغانستان پديده تازه ای نيست، اما در شرايِط ِاجباری و تجاوز ِدادن، تن فروشی، ازدواج
ِماھرانه اين خبر ھا را در لفافۀ شرع و جرم، خصوصا جرم مسايل ُ اخ�قی و ناموسی ِگره ميزنند که برای جھانيان  ًُ

قوای ائت�ف، ملل متحد،  ِھای وابسته به ارتش نيرو ِچشم ِای دفاع باقی نمی ماند و در واقع در برابرچيزی بر
             (260) ...سازمان ھای بين المللی صورت ميگيرد ِکميسيون مستقل حقوق بشر و گزارشگران

ِدرج سرگذشت غمبار وتکان دھندۀ خانم چھارده ساله يی بنام  صفحه، قبل ازآنکه با دراين " سحرگل" ِ
ِسايرحوادث دردناک راجع به زنان کشوربپردازيم، درآمدی خواھد بود برمجموع وضعيت ِخونين و اسف با ر اين  ِِ ِ

   : بخش ِبزرگ از جامعۀ افغانی

ِکه دريک روستا ی مربوط به و5يت بغAن افغانستان در يک خانوادۀ بی بضاعت ديده به دنيا گشود، " سحرگل 
ِھنوز چھارده سال بيش نداشت که برادرش او را در برابرحصول يکمقدارپول نقد، به . بسيار زود ازدست دادپدرش را  ِ ِ

ِاما اين عروس جوان، بسيارزود مورد بی مھری و سختگيری و شکنجۀ شوھر، پدرشوھر، . خانۀ شوھرفرستاد ِ ِ ِ
ِمادرشوھر و برادرشوھر قرارگرفت درکشور وجود نداشت وھيچ مقام و منبع ِچون قانون مدنی مدافع حقوق زن . ِ

ِرسمی پيرامون لت و کوب و تعذيب و شکنجۀ زنان بازخواست بعمل نمی آورد، بنابرآن، شوھر و ساير " سحرگل " ِ
ِاعضای فاميلش، موصوفه را دريک زيرخانۀ تاريک محبوس نموده او را برای مدت ششماه، يعنی تا موقع افشأ اين  ِ

َار و شکنجه قراردادند، ناخن ھای دستش را کشيدند، پوست ِسرش را کندند، ازآب و نان و ِجنايت، مورد انواع آز
ًرا بيرون آورده و درمعرض چشمديد ِخبرنگاران قرار دادند، واقعا  "سحرگل"روزيکه  .ھوای تازه محرومش نمودند ِ
  .وضع و حال دلخراشی داشت

ِھرچند اين زن مظلوم، پس ازششماه توسط مؤظفين امن ِيتی اززيرخانۀ نمناک بيرون آورده شده و تحت معالجه ِ
ِقرارگرفت، اما، محکمۀ مربوط، پدرشوھر ِوھمچنان، مادرو خواھر شوھر را که درتعذيب و شکنجه " سحرگل " ِ

ھمدستان بودند، ھرچند دراوايل گفته شد که ھريک ازآنھا محکوم به ده سال حبس شده اند، ولی گزارشھا درماه 
 (ِشوھرموصوفه فراری بود. (ِ حاکی ازآن بود که ھرکدام آنھا، تنھا به يکنيم سال حبس محکوم گرديده اندم٢٠١٣اکتوبر

ِچنين ُحکم قضايی، با صراحت ميرساند که عدالت دربرابر حقوق و شخصيت زنان درافغانستان، آنطورکه بايد تطبيق . ِ ِ
                .نميشد
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ن ِدوازده سالۀ حاکميت دولت حامد کرزی، نه تنھا با5ی زنان و دوشيزه ِتجاوزجنسی دردورا. اين، تنھا نبود
ِگان افغانستان به اوج خود رسيده بود، بلکه چنين تجاوزھای جنسی بيرحمانه، حتا با5ی کودکان  نيزرو ) پسرو دختر(ِ

ِرسانه ھای داخل افغانستان دراخيرماه می .  به فزونی داشت ِ ِدک دوساله م گزارش دادند که يک کو٢٠١٣ِ
ِدرشھرھرات، توسط يک مرد بيست و دو ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و جانداد ِ ِ.                             

ِآنچه درآن سالھا مايۀ تأثرعميق مردم ِافغانستان گرديد ه بود، اين بودکه    ِو سايردين پناھان  "شورای علما" ِ
ِکشور، نه تنھا عمل تجاوزجنسی ِاختطاف انسانھا وعمل نا روای  ِ و اعمال خشونت برزنان را محکوم نکردند، بلکهِ ِ

انتحاری درافغانستان توسط گروه طالبان و ساير باند ھای جنايتکار را نيزحرام نخواندند وعليه آن اعتراض بعمل 
ِنی، موسيقی، حرکات مترقيانۀ واما، کليه ھم وغم شان را فقط آزادی مطبوعات، نمايش برنامه ھای تلويزيو. نياوردند

  .زنان تشکيل ميداد و بس" بی حجابی " افراد و اشخاص و 

ِزنھا نبايد بدون محرم شرعی "  م، يکتعداد مAھا در و5يت بغAن فتوا صادر کردند که ٢٠١٣ِدرماه جو5ی  ِ
ِعين ھمان فتوايی که گروه طالبان وھابی در سالھای حاکمي(، "ازخانه بيرون روند  ِت خويش صادرنموده و آنرا با ِ

ِھمچنان، ھمين مAھای طالب انديش و5يت بغAن، .) ِضرب و شتم و مجازات سنگين با5ی زنان تحميل کرده بودند
ِولوازم آرايش زنانه را بفروش ميرسانيدند، به ُحکم و صAحيت خودشان قفل " سيمساری " دوکان ھايی را که مواد  ِ

ِزارش تصويری اين رويداد ازطريق برنامه ھای تلويزيون داخلی نيزبه نشررسيد، ولی ھيچ جالب اين بود که گ. زدند ِ ِ
ِمنبع دولتی نخواست صادرکننده گان چنين فتوا ھای مندراوردی، خودسرانه و متحجرانه را که موجب نقض آشکار  ِ ِ ِ

ِحقوق بشر و اذيت شھروندان کشور ميشود، مورد بازخواست قرار دھد ِِ.  

    ديگری اند که باQی زنان و دختران افغانستان نازل شده اند ، ب� ھای)وھابی(مذھبی مدارس  

ُِرشد سرسام آور بنيادگرايی و گسترش انديشه ھای متحجرطالبانی، روی عوامل مختلفی که درذيل خواھيم گفت،  ِ ِِ ِ
ِھبی رجعت گرا، که تقريبا درتمام ًبحدی درسالھای زعامت ِحامد کرزی سريع بود که مثA، عAوه ازده ھا مدرسۀ مذ ً

ِدرو5يت " اشرف المدارس " ِشھرھا و و5يات کشورسمارق وارسربرآوردند، مدرسۀ دخترانۀ ديگری نيز تحت ِنام ِ 
ِقندوزايجاد شد که درآن عAوه ازتدريس امور مذھبی سختگيرانه، به شاگردان آموزش داده ميشد که زن نبايد در  " ِ

ند، برگزاری مجالس ِسال نو، سالگرِد تولد، بزرگداشت از روز معلم ، روز مادر، شنيدن ِصدای خارج از منزل کارک
ِ، يعنی عين برداشت سيه انديشانۀ امارت طالبان " راديو، تلويزيون، عکس گرفتن و امثالھم حرام است  ١٩٩٦ازسال ) ِ

   )م٢٠٠٠تا 

گرداننده ھای اين مدرسه مصاحبه "  سراج الدين مفتی" و " مولوی عبدالخالق " ِ گزارشگر بی بی سی که با 
ِنموده بود، آنھا گفتند که اين مدرسه، شاخه ھای ديگری نيز دربغ�ن و تخارداشته و درنظراست نه مرکز ديگرنيزبھمين  ُ

  .   ُمنوال در نه وQيت ِافغانستان تأسيس گردد

ِ خانم نادره گياه، مسوول امور زنان دروQيت قندوز به خبرن ِ دخترانی که در اين "  ِگار بی بی سی گفته بود که  ِ
ِدريک مراسم يا مجلس با زنان و دختران ديگر، جنگ ميکنند و ميگويند . مدرسه درس ميخوانند، بسيار پرخاشگراند

اد چرا نماز را درست ي"  و يا  " چرا لباست اس2می نيست " ، " چرا چادر از سرت پايين  افتاد؟ " ،  " تو کافرشدی" 
     "نداری

ِبرخی از فعاQن جامعۀ مدنی درافغانستان، تفسير و تعبير دانش آموزان  از دين را " اشرف المدارس " ِِ
ِسختگيرانه، منجمد، غيرمعمول و برخ�ف برداشتھای موجود ازاس�م سنتی درافغانستان خواندند ِ اينکه چرا اجازۀ . ِ

ِتأسيس چنين مراکز خطرناک ازسوی دولت کرزی  ِ صادرميشد، دليل آن، ع�وه ازگرايشات طالبانی شخص رييس ِ
ِجمھور، نفوذ و حضور رھبران ِجھادی وعناصر طالبی درمکانيسم دولت وی نيز بوده است ھمچنان، اين سوال که . ِ

ِمخارج گزاف اين مراکز را کدام منبع داخلی و خارجی متقبل شده و يا ميشود، اميد واريم خواننده ھای گرامی پاس خ آنرا ِ
  .                     از Qبه Qی مطالب اين اثر دريابند

ِ  و اما بايد گفت که عوامل آتی دربخش رشد ِسرسام آور چنين آفت فکری و اجتماعی درافغانستان مؤثر بوده اند  ِ
:  
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  نگی و اجتماعی ِبا پشتيبانۀ دولتی بعنوان کنترول کنندۀ اکثر بخشھای زنده گی فرھ" شورای علما " ِموجوديت  *

  .شھروندان ِافغانستان

ِنفوذ افکار و انديشۀ وھابيت عربستان سعودی با بذل و بخشايش مليونھا دالر و دينار، انديشه ھای عقبگرايانۀ *  ِ
ِديوبندی، سلفی و تکفيری درذھن و ضمير تعدادزيادی از باشنده ھای اين سرزمين و يا  ترويج ھمان اس�م سياسی که 

ِنی از گرد و غبار گمراه کننده از مصر، ايران و پاکستان بسوی افغانستان سرا زير شدھمچون توفا َ.  

ِاثرگزاری سازمانھا وتشک�ت مذھبی پاکستان که ازسالھای جھاد ضد تجاوزشوروی ديروزآغازيدن گرفت و * 
ِايران  در درون Qيه ھای ِھمچنان، اثرات تبليغ، ت�ش و ترويج انديشه ھای اس�می خمينی از طرف جمھوری اس�می 

  .                 ِمختلف سياسی و اجتماعی جامعۀ افغانی

                  . ِحاکميت  ديرپای سنت ھای سختگيرانۀ جامعۀ افغانی توأم با مصيبت بيسوادی و فقراقتصادی *

ِتداوم جنگھا، خونريزی ھا و زورگويی ھای گروه طالبان درمناطق نفوذی و تأک * ِيد بر رعايت دستورات  ِ ِ
                   و مندراوردی شان ارتجاعی

، بخصوص امريکا ، انگلستان و عربستان سعودی از عناصر و  "جامعۀ بين المللی " ِحمايت مخفی و علنی *
ِتشک�ت مذھبی و توليد تروريست ھا بمنظور استفادۀ ابزاری از آنھا در نقاط  مورد نظر درجھان ِ ِ .  

حزب اس�می " حزب التحريرازبکستان، " ِوديت احزاب و گروه ھای تندرو مذھبی درآسيای ميانه مانند موج*
 و "حزب اQش " ، " حزب رستگاری" ، " فرقۀ سلفيه " ، " حزب نھضت اس�می تا جيکستان" ، " ترکستان شرقی

  .امثالھم

مذھبی عقب  –  شايد صد ھا مدرسۀ دينیدر وQيت قندوز، يکی از ده ھا و" اشرف المدارس " تأسيس مدرسۀ
ِم و بخصوص دراثرنفوذ ھمه جانبۀ افکارو 1992گرايانۀ ديگر باشد که پس از پيروزی تنظيم ھای جھادی درسال  ِ

ِايران، وھابيت عربستان سعودی، ديوبنديسم افراطی پاکستان و اخوان المسلمين ِمصر در  سياست ھای جمھوری اس�می ِ
ِم درتار و پود جامعۀ افغانی و با پول و سرمايۀ کشورھای مذکور و سايرمؤسسات عقب گرای بين 2001سالھای پس از  ِِ

  .المللی تأسيس و ترويج يافت

ِبا آنھمه تعصبات دينی، سختگيری و قشری گری مذھبی اش درحالی درافغانستان " اشرف المدارس  " ِتأسيس
قول ديگر، چند ھزار مدرسۀ دينی و  ی، به تعداد يکھزار و بهِصورت گرفت که درعين زمان، باساس نشر ِآمار ِرسم

م  از داخل افغانستان حاکی ازآن بود که تنھا در 2015گزارشھا دراوايل سال . مذھبی ديگرنيز درسراسرکشورفعال بود
  .وQيت ھرات به تعداد يکھزار مدرسۀ مذھبی موجود ميباشد

ضد علم و دانش درافغانستان، به تاريخ اول ماه ثورسال يکی ديگرازگزارش ھای مربوط به چنين مدارس  
پيرامون فعاليت تعداد زيادی ازمدرسه ھای مذھبی عقبگرا دروQيت ) مي�دی2016ماه اپريل سال  (خورشيدی1395

به نشر رسيد که ما اينک، عين گزارش نشرشده را دراينجا نقل " حزب ھمبستگی افغانستان"ننگرھار، دروبسايت 
            :ميکنيم

باشنده گان اين و<يت از نگاه فرھنگی عقب . ھزارجمعيت دارد 334ننگرھار درحدود يک مليون و  "
نگھداشته شده اند و نا امنی و حاکميت باند ھای بنيادگرا باعث شده تا اکثر کودکان و نوجوانان از تعليم و درس دور 

ايی، زن ستيزی، انجماد فکری وساير امراض اجتماعی را ھموار بمانند که اين امر، زمينۀ بھتر رشد ارتجاع، بنيادگر
غنيمت شمرده ازميان کودکان و جوانان به  نموده و گروه ھای قرون وسطايی وابسته به بيگانگان نيز فرصت را

شده و غير راجسترشده  {ثبت{مدرسه راجستر 195دربيست ولسوالی ننگرھار، حدود ... سرعت سربازگيری ميکنند
دولت ھم به اين مکان ھای امن طالبان و . اند که درآنھا ھزاران کودک و جوان، شستشوی مغزی ميشوندموجود 

و ديگر نھاد ھای سرمايه داری و با " بنياد بيات" و " ايد. اس.يو " داعش کاری ندارد و وزارت معارف به ھمکاری
درکنار درس روزانه، شمار . سيس ميکنندصرف مليونھا دالر، به جای رشد مکاتب، سا<نه ده ھا مدرسۀ جديد تأ

خانواده ھايی که از فقر وف2کت نميتوانند شکم . دارند که اکثر آنھا مراکز فساد اند} شب باش{ زيادی از مدارس، ليليه 
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بارھا جوانان خورد سال دراينجا ازسوی . کودکان شان را سيرکنند، با اشتياق تمام، آنان را به ليليه ھا می سپارند
م2ھا با اندکترين . لت و کوب دراين مدارس، امرمعمولی است. يان و قاريان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اندم2

شاملين . اين جو، باعث ميشود که کودکان، عقده ای و پرخاشگر بارآيند. اشتباه، شاگرد را وحشيانه مجازات ميکنند
پس رفتن به مکتب و .  که تمامی علوم از قرآن مشتق شدهاينان ادعا دارند. اين مدارس، ضديت شديد با علوم دارند

ساله که دورۀ حفظ را در مدرسۀ عبدهللا ابن مسعود سپری  23ذکرهللا جوان .  است" کافران"، کار }دانشگاه {پوھنتون 
مه ھرکه ميخواھد چيزی فراگيرد، قرآن را ت2وت کند که درآن ھ. ھيچ نياز نيست که مکتب برويم: ميکند، ميگويد

مکتب . از موبايل گرفته تا طياره، ذکرھمۀ اين چيزھا در قرآن رفته و امروز کفار آنرا به نام خود ميکنند. چيزاست
. }سپری ميکنند{ جوانان که مکتب و پوھنتون ميروند، تمام روز را در عياشی تيرميکنند . جای فسق و فساداست

تمامی شاگردان اين مدارس، ضديت شديد با زن و نو   .ن استتمامی بدبختی جامعۀ ما امروز از دست مکتب و پوھنتو
  " .و منسوخ ميدانند" پديدۀ غربی" آنان حقوق زن را . روز دارند

: ساله ميگويد 20اعوذ باe جوان  " : ِدرگزارش، بازھم از قول شاگردان مدارس مورد نظر چنين آمده است

زن را نصف مرد شمرده، پس شما چطور ميتوانيد که زن را با مرد اس2م . برابردانستن زن با مرد، ستيزبا دين است
. و اس2م به زن مرتبۀ با< را داده. بھترين کار به زن، ت2وت قرآن و حفظ آن  ونگھداری او<دھا است. برابرکنيد

       ".بھمين خاطرگفته که جنت زير پای مادران است

زن اگرازخانه بيرون شود وصدايش توسط مرد نا   :اری ميگويدوحيدهللا قاری، ازشاگردان دارالحفاظ امام بخ"
ميشود } آويزان{اگر يک تارموی زن را مرد نا محرم ببيند، دردوزخ از موھايش کشال . محرم شنيده شود، حرام است

نشستن وصحبت کردن زن با مرد نا محرم، ايمان ھردو شان را زايل . درآتش جھنم ميخورد} غوطه{وھفتاد غطه 
   "...ندميک

ابتدا چند زن که . دراين اواخر، درکنار مردان، زنان نيز به اين مدارس روآورده اند  " : گزارش می افزايد
ازپاکستان آمده اند، درخانه ھای به دختران درس قرآن ميدادند و روز ھای پنجشنبه وعظ کرده زنان و دخترکان نو 

گی شکل مدرسه بخود گرفتند و دختران، منظم با حجاب عربی به اين باوه را می ترساندند؛ ولی بعد ھا اين مجالس خان
درگرمی شديد تابستان، خود را درحجاب سياه . زنان اين مدارس نيز تندرو و پرخاشگر بار آمده اند. مدارس ميروند

 و يا زن يا ازخانه است: می پيچند و دستکش می پوشند، به حقوق خود ھيچ ارزش قايل نيستند وخودشان ميگويند
قسمت اعظم اين مدارس، مبلغ افکارتندرو وھالی وسلفی اند و وظيفه دارند که اس2م سنتی مردم را نابود کرده . ازگور

آنان حم2ت انتحاری را جايز ميدانند، . کودکان و جوانان را به صورت جنگجويان بيرحم طالبی و داعشی بار آورند
 کفر وتحفۀ الحادی ميدانند، حقوق بشر درنزد اينان، پشيزی ارزش مخالف ھرنوع آزادی اند، دموکراسی را معادل

ندارد و امريکا نيز با استفاده ازھمين خصوصيات، با تمام توان به تقويۀ اين ويروس ھا مشغول است؛ چون ميداند که 
           "...نيروی کم ھزينه تر و درنده تر از اينان بخاطر دستيابی به اھدافش، نميتواند سراغ يابد

ِتکفيری درافغانستان، ھمان الگوی خطرناک ِمدارس  -  بايد اين نکته را ياد آورشد که مدرسه سازيھای نوع وھابی
ِپاکستانی است که اکثريت آن باساس پ�ن ھا و پروژه ھای رژيم وھابی عربستان سعودی ايجاد گرديده و ازھمان طريق 

  . تمويل ھم ميشوند

مدرسه  با يک  22000مي�دی، به تعداد  2001، تا سال پس از "الجزيره  " باساس بررسی ھای خبرگزاری
  .مليون و پنجصد ھزار طلبه و چند ھزارمدرس در قلمرو پاکستان، بگونۀ رسمی ثبت شده اند

 – ًعمدتا وھابی ( مقام ھای عربستان سعودی، البته به تمويل، ھدايت و حمايت ِافراد و گروه ھای مذھبی افراطی

ِدرافغانستان اکتفا نکردند، بلکه خواستند يک مرکز بزرگ ِبه اصط�ح اس�می ديگررا ) تکفيری – سلفی
ِ، دريک ساحۀ شصت جريب زمين و با مخارج بيشتر (باQی تپۀ مشرف به شھربنام تپۀ مرنجان( درقلب ِشھر ِکابل 

پنجھزارطلبه را پذيرا  ت را داشته و به تعدادِازيکصد مليون دالرتأسيس نمايند که گنجايش پانزده ھزارنمازگزاردر يکوق
ِتوافقنامۀ مربوط به ساخت و ساز اين مرکز . باشد ِکه درواقع، ھمان مرکز رسمی توليد  و تربيۀ کتله ھای  " اس�می" ِ



  
 

 

  ٧تر ٧  له:د پاڼو شميره
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ی و مي�د 2014ِدر سرزمين پامال شدۀ افغانستان خواھد بود، درھفتۀ اخير ماه نوامبرسال ... وھابی و سلفی و قشری و 
  .ِپس از سفراشرف غنی رييس جمھورجديد افغانستان به عربستان سعودی، درکابل به امضا رسيد
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