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 عمالً به حقوق و وجایب خود باور نمایندزنان باید 
 

 او بکاهد معنوی اختالفات جسمی و روانی زن نباید از قدرتمندی
 

ی زنان که مادر، همسر و دختر با در نظر داشت مقام واالگیتی  نقاط اسبت روز بین المللی زن که در اکثربه من

سفانه که در سرزمین هایی مانند افغانستان که با موجودیت یک اقلیت میگردد، متأ لتجلیبه شایستگی هستند، 

کالت و مش مذهبیانحرافی در پهلوی قیود  ،قرار گرفته اند زنان در شرائط غیر قابل پذیرشی پیشتاز و منور،

ز جنگ های متداوم و عدم وجود عدالت اجتماعی هم دامنگیر این کتلۀ مظلوم ، خشونت ناشی اعقبگرارسوم 

 ۱۸که علی الرغم جنگ ها و بربادی های چهار دههۀ اخیر، در  منکر گردیداجتماع گردیده است. ولی نباید 

یری در تعلیم ری و همچنان تغییرات چشم گهشای قابل مالحظه ای در حیات زنان سالی که گذشت دست آورد ه

ر سر تا سر مملکت صورت گرفته است. شکی نیست که خال های زیادی این مزیت معارف دختران دتعمیم و 

 یانکشافات محیط در ولی اگر ار شکنن و غیر متعادل ساخته است ،های حیات یک اقلیت نسوان مملکت را بسی

زن افغان که از خشونت ها و ایجاد حمالت قوای مسلح ضد دولتی و تخریبات و بستن مکاتب  برای بهبود حیات

بود، دست آورد های حیات  دخترانه در سر تاسر افغانستان، صدمات روز افزونی را متحمل میگردد، موجود نمی

امیلی فدی در حیات زنان در سرتاسر مملکت با یک نظم متعادل انکشاف یافته و در مجموع باعث تغییرات بنیا

 میگردید.هم  و اجتماعی مردم افغانستان

های  در فامیل موجوده امید وار بودیم که یکی از مشکالتبا تغییرات محیطی محدودی که در باال تشریح گردید، 

دهۀ  نونه قانون اساسی جدید به تأسی از قاحقوق زنان افغان کموجودیت ات مثبت در زمینۀ را با تبلیغافغان 

پشتیبانی و انکشاف دهیم، یعنی که مردان افغان باالخره بعد از پشت سر گذاشتن دو دورۀ سیاه جنگ  دیموکراسی،

 عاجتما حتی در امور حیاتی خانواده و پذیری ن که در مسئولیتبا شوروی و جنگ های کابل، بپذیرند که زنا

 ند.ها دارن در بسی موارد حقوق مساوی با آناساس قانو بر، همچنان نددمساوی و یا بیشتری را متقبل میگرسهم 

 معضلۀ تربیت و انعطاف پذیریر گردید، در یکی از مجالسی که در شهر واشنگتن دایچند سال پیش  ینباین جا

 «بی بی گل» در حل اختالفات و خشونت های خانوادگی با محترمه روال غنی از نگاه پذیرش قانونیت مردان را 

و قرار شد که تبلیغات و فعالیت  یمکه در مجلسی به اشتراک تعداد زیادی از زنان دایر گردیده بود، مطرح نمود

 تغییرات مشهودی شهری زن افغان، در سالهای اخیر دد. باور میکنیم که در حیاتگرجلب  تاین راسردت مطبوعا

 در چنین زمینۀ مهمی صورت گرفت.
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بعد از انتخابات ریاست جمهوری که در آن تعداد زیادی از زنان سهم گرفتند و از اقصی نقاط کشور خود ها را 

 شناختی زنان و به ارتباط به موضوع قدرتمنددر رأی دهی به حوزه های انتخاباتی رسانیدند،  برای اشتراک

 ۲۰۱۴سال  ماه اپریل ۳۰بتاریخ مختصراً به جریان کانفرانسی اشاره میشود که  آنان از مزایای این خصیصه،

 در، «سیلکی اندریس »بنام قدرتمندی آنان حمایه از از جانب یکی از انجمن های طرفدار و حامی حقوق زنان و

موضوع . ، دعوت نمودنددر مجلس هم برای اشتراکاین کمینه از و  دائر گردید« دی سی واشنگتن»شهر 

 قانۀ زنانفمؤهرچه بیشتر و اشتراک  فعالیت زنان در انتخابات، به ءاتکا اب اجندای مجلس بودکه ی زنان، دقدرتمن

 مطرح بحث قرار میداد.به طور نمونه و سیاسی  اجتماعی افغان را در امور

ً توانایی بیشتری به مردان عنایت نموده کعمل آمد  موافقت به عد از مباحثات گوناگونب ، هچون طبیعت جسما

و سوء تفاهم  بشری میسر گردانیده است اتصرف همین نکته قرون متمادی سلطۀ مرد ساالری را در اجتماع

، در حالیکه در پیشبرد حیات مروج ساخته است در طول تأریخ به مفاد مردان ضعف عقل و شعور زنان راهم

از همان آغاز اجتماعات بدوی تا بشر متمدن، مرد نتوانسته بار دشوار حیات خانوادگی را به تنهایی حمل نماید، 

آن مربوط و منوط  حیات دنیوی به و دوام ، امتیاز مادر شدن را که بدون شک چرخشحتی به قدرت خداوند

 میگردد، به انسان متحمل، با عاطفه و خودکفاء به نام زن، عنایت فرموده است.

امتیازات زن بودن  انگیزۀ ادامۀ این مبحث به هیچ وجهه اثبات عدم توانایی مرد و یا بلند بردن غیر ضروری

د و ذاتی زنان را هنوز هم در نبوده، بلکه درحقیقت زدودن غباریست که آیینۀ شفاف شخصیت و توانایی خدادا

سفانه باور دارند که آنها به حکم أخود هم متاکثراً مکدر نموده است که  غیر عادالنه اکثر اجتماعات بشری چنان

 رند.، در درجۀ دوم قرار می گیسرنوشت و ضعف ظاهری جسمی

عنی ی »ندنه پذیرعمالً بسیار گفته شده است که تا خود زنان به حقوق خویش آگاه نگردند و مردان هم حق آنانرا 

از هر  آنان و قانونی وضع زنان از نگاه پامال حقوق حقۀ بشری در ،«چنین آگاهی نائل گردند به که مردان هم

رار رد بر رسی قموضوع را از زاویۀ متفاوتی موتا  باشدپس بهتر  نمی گردد؛ کماکان تغیر مثبتی رونما نوع،

 زنان مملکت ما دائر می گردید، موضوع قدرتمند شدن س این بار برچون کنفران ،این تشکیلاساسی شعار  .دهیم

 افغانستان می پیوست: مجلس به موضوع زنانساسی اتکاء ا

 افغانستان! - قدرتمند ساختن زنانبه ارتباط دنیای بدون سرحد 

World Without Borders Connecting Women To Power- Afghanistan! 

On Wednesday, April 30th, our expert panelist discussed key challenges, opportunities 

and rights for Afghan Women on peace, gender equality, political advancement, 

education and economic sustainability. 

  



  
 

 

 5از 3

 

مدافع خانمی از امارات عربی ، ماللی نظامچپ: خانم مهرین فاروق، خانم هالی جیالنی، رئیس کنفرانس، از راست به 

 یحقوق زن خانم ذکیه سلطان ز

بدون شک، داشتن تفکر آزاد برای زنان امروزی باعث خودکفایی روانی، استحکام شخصیت وانکشاف معلوماتی 

 ، چنانچه چهار شرکت کنندۀ افغانو گام مؤثری در راه قدرتمندی و استقالل فکری برداشته می شود آنان میگردد

 ال به اثباتتمام و کم ع مهم و سازنده رافل این موضوبدون هیج شناسایی و رابطه باهم، درین مح در کانفرانس

 مطالعه می نماییم:مختصراً  با هم  رسانیدند.

که دو روز قبل از افغانستان رسیده بود و فارغ التحصیل پوهنتون امریکایی  سلطانزی:محترمه ذکیه  -اول

ری و نا هنجادر افغانستان  زنان شناخته شدۀ مندی حقوقو قانون رسمیت ، بیانۀ پر محتوایی در موردکابل بود

به اثبات میرسانید،  از جانب اولیای دولت بی کفایتی و عدم وجود عدالت اجتماعی را های عملی ای که اکثراً 

طن می باشد، گفتار روشنگرانۀ خویش را بدون و «هزاره جات»ایراد نمود. این دختر پیشتاز افغان که از اهالی 

ین مدعو یگر اعضای گروپ، به سواالتو مانند د ادب خاصی بیان نمودمراجعه به صفحۀ کاغذ با جرأت و 

تصاویری به ارتباط موضوع مورد بحث بر پردۀ وسیع، مقابل اشتراک  نفرانسدر جریان ک .جواب ارائه نمود

 کنندگان در مجلس کنفرانس ظاهر میگردید.

 والیت»از اهالی بین المللی خانم افغان مادر دو طفل از گروپ مستخدمین قوای  محترمه هالی جیالنی: -دوم

 ییفه دار بوده است، از نگاه متفاوتوظ« هلمند»که سال های زیادی در یکی از مراکز مربوطه در والیت  «کنر

 اهیموجودیت آگدر افغانستان عدم ی از علل ناکامی قوای بین المللی را بیانات خویش را پیشکش نمود. وی یک

را که میتوانست ذریعۀ میانجی گری رابطه این  اوید. ء ناممردم از هدف برقراری صلح ذریعۀ این قوا و ارتباط

قشر تعلیم یافته و صاحب تفکر سالم بین اکثریت مردم افغانستان و مخصوصاً قوایی که برای اعمار مجدد وظیفه 

قدرتمندی آنان را در امور اجتماعی و درک مسائل  و فلج افغان انعقب زنی زنزمینه،  گردد و درشتند، برقرار دا

 ،د. در حین بیانیۀ محترمه هالی جیالنیل، یک انگیزۀ منفی وانمود کرملی ذریعۀ دولت افغانستان و مردان فامی

 ی نهضت زن در افغانستان بروی، بان«ثریاملکه »ن، علیاحضرت افغاقدرتمند  عکس زیبایی از زن پیشتاز و

ی به زنان پیام« ثریاملکه ». وی با اشاره به عکس و تحسین بینندگان را سبب می گردید میدرخشید ،وسیع ردۀپ
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ن مصدر خدمات یک قرن پیش در افغانستا افغان ارسال نمود که از شخصیت ملی همجنس خویش که در حدود

 گردیده است، پیروی نمایند. قدرتمندی زنان کشور خوداثبات  ترقی و بزرگی برای

این دختر فهمیده و منور افغان در استخدام شرکتی قرار دارد که گویا یرای  : فاروق محترمه مهرین  -سوم

در افغانستان فعال  و برقراری صلح بهبودی اوضاع اجتماعی

ده و در مسافرت کرکشور ما بار به  ۱۷هست. وی در حدود 

ی و مذهبی مختلفه از مراکز دینک و قریه جات شهر های کوچ

ان ین داشت که در مسافرت ها با پیشوادیدن نموده است. مهرین بیا

مساجد، تکیه خانه ها، خانقا ها و حتی درمسال ها  مالهایو 

مالقات های پیهم داشته است و از جانب همۀ آنها با کمال احترام 

وین استقبال گردیده است. وی برای مدع افغانی و مهمان نوازی

بیان داشت که برعکس اشتهارات در زمینه، اکثریت این پیشوایان 

از حقوق زنان و رول  از جنګ ها بیزار شده ودینی و مذهبی،

مثبت آنان در خانواده مطلع بوده و خود هم هدف واالی صلح و 

سلم در افغانستان را شیوۀ فعالیت های وظیفوی خویش می 

 نمونه از رأی دهی زنلن افغانتصویری                                                                        شمارند.

در افغانستان و شناخت حقوق و صالحیت امنیت نمود که برای راه حل برقراری محترمه مهرین فاروق ابراز 

 مود.ن در برقراری صلح زنان به تناسب محیط زیست آنان، باید به این مراکز مراجعه گردیده و درخواست کمک

از انتخابات ریاست جمهوری و اشتراک وسیع  چون این کانفرانس چند هفته بعد نظام:ماللی محترمه  -چهارم

ین، عکس های چندی از زنان وعیی بهتر مدمی گرفت، برای شناسا زمینۀ رای دهی صورتزنان افغان در 

م. نمودی انفرانس نصبحمل را بر روی پوستر های بزرگی تهیه نموده و در سالون ک ۱۶جریان انتخابات افغان در

، مخصوصاً عکس شهکار گونه ایکه گویا و استثنایی همچنان بر روی پردۀ بزرگ ظاهر میگردیدند این تصاویر

بر سر همۀ آنان قرار گرفته بود،  هزاران زن افغان را در زیر باران شدید در حالیکه پالستیک یک پارچه ای

  :انباینجات خالصۀ بیاناینهم  در صف طوالنی رای دهی و تحمل ساعات متوالی انتظار، نشان می داد!

در صفحات قانون اساسی جدید افغانستان در اکثریت در برخورداری از حقوق و مزایای شان  زنان سهم رسمی"

در چوکات قانون  که امکانات پدیده های دیموکراسی را مجسم می نماید و به زنان قدرتمندی وسیعی راموارد 

بسیار کم رنگ بوده و در پهلوی محدودیت های جامعه در  ی آنعمل مکاناتاما ا، موجود است ،عرضه می دارد

ت آنان استفادۀ مثب اجتماعی، دولت افغانستان نه تنها وظیفتاً از حقوق حقۀ زنان حمایت نمی نماید، بلکه عمالً مانع

ب از جان « قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع»زمینه های مختلفه می گردد. مثال های عرضه شده پیشکش در 

عین م که اکثر حقوقی را که قانون اساسی برای زنان ه استرئیس جمهور بودطرف و توشیح آن از  ولسی جرگه

ه ــس یک بری ــموجودیت علنبا  . مثال دومی عدم قبولی ولسی جرگهزیر سوال می برد ، عمالً نقض ونموده

شکل  رئیس جمهور« فرمان تقنینی»با  ۲۰۱۰که از است« منع خشونت بر زنانقانون »بر  ،حصه وکالی زن
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می ن د. یعنی که این خصیصۀ زنا، متأسفانه با قدرتمندی زنان پارلمان، پذیرفته نمی شورفته استگقانون بخود 

 تواند در موارد منفی هم کارگر واقع گردد.

ر اکثر د در انتخابات اخیر اشتراکپایداری زنان افغان بصورت وسیع برای در خاتمه روشنی ای بر قدرتمندی و 

ته شدید، انداخ در صف های طویل، زیر باران آنان قرار گرفتنساعات متوالی  و نقاط مملکت با قبول دشواری ها

د، استثنایی را به تصویر میکشیاقدام شد، در حینیکه بر روی صفحۀ بزرگ روی دیوار، عکسی که شاهکار این 

 نمایش داده میشد.

حل بسیاری از مشکالت زن افغان امروز است که ودیعۀ تصمیم گیری و مؤثریت  هه تفکر آزاد رامی بینیم ک

و به طبقۀ اناث محروم افغان جوهر شخصیت و اعتماد به نفس  مثبت را در محیط فامیل و اجتماع میسر میگرداند

و توانایی خود ها در . بر زنان مملکت ماست که از حقوق مشروع مطرح بودن و قدرتمندی می نماید ءاعطا

  و من هللا توفیق!  خود باور و اعتماد داشته باشند.ارادۀ محکم  کوره راه حیات شان استقبال نموده و به 

 

 
 

 ه اشک به چشم می آوردک۲۰۱۴در انتخابات سال  فراموش ناشدنی از اشتراک زنان ایه نظرم

 

 
 

 

 

 

 

 

 


