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رادیوی آزادی با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

بی باوری زنان به برخی سیاسیون افغان ،آیا سیاسیون تفکر طالبانی دارند؟
حوت 1۳۹۷ ,1۰

آرشیف /زنان افغان در یکی از مراکز رای دهی
شماری از زنان اشتراک کننده در اجماع ملی زنان برای صلح می گویند ،برخی سیاسیون به دلیل این که شاید
در برابر زنان تفکر طالبانی داشته باشند ،مورد اعتماد نیستند.
برخی زنان اشتراک کننده در اجماع ملی زنان برای صلح افغانستان می گویند ،مطمئین نیستند که سیاسیون
افغانستان در مذاکره با طالبان حقوق زنان را جدی بگیرند.
باور این زنان این است که ممکن شماری از سیاسیون هنوز در باره زنان با طالبان هم فکر باشند.
کویتا صدیقی عضو کمیته مشورتی زنان برای صلح در حاشیۀ یک جلسۀ خبری مطبوعاتی در کابل به خبرنگار
رادیو آزادی گفت:
"دیروز ما شاهد بودیم که شماری زیادی چهره های مطرح سیاسی در اجماع ملی زنان برای صلح دعوت
شده بودند اما حضور نیافتند ،از روی این عملکرد شان حدس و گمان می رود که تفکر طالبانی در میان شان
موجود باشد ،شاید دید زن ستیزانه و تبعیض آمیز وجود داشته باشد".
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کویتا صدیقی عضو کمیته مشورتی زنان برای صلح

اجماع ملی زنان افغان برای صلح روز گذشته با حضور بیش از  ۳۵۰۰زن از  ۳۴والیت افغانستان به ابتکار
بانوی اول در کابل برگزار شد که در آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک کرده بود.
در پایان این اجماع زنان یک قطعنامه پانزده ماده یی را صادر کردند و در آن از طرف های درگیر جنگ
خواهان آتش بس بدون قید و شرط و پایان جنگ در کشور شان شدند.
در این قطع نامه همچنان زنان خواستار خلع سالح فوری افراد مسلح غیر مسئول شدند و نیز گفتند که باید به
فرهنگ معافیت خاتمه داده شود.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،محکوم نمودن حکومت مؤقت ،حفظ دستآورد های زنان و ارزش های
قانون اساسی در جریان مذاکرات از دیگر مواردی اند که زنان در این قطع نامه به آن اشاره کرده اند.
س اره سیرت یکی دیگر از اشتراک کننده های این اجماع روز جمعه در جریان یک جلسۀ مطبوعاتی گفت،
زنان نمی خواهند دستآورد های شان در جریان مذاکرات به معامله گرفته شود.
به گفته وی ،زنان افغان به هیچ صورت حاضر نیستند تا پس از مذاکرات صلح دوباره خانه نشین شوند.
زهره یو سف مشاور دفتر بانوی اول افغانستان می گوید ،زنان افغان این اطمینان را داشته باشند که خود شان
توانایی بلند کردن صدای خود را دارند.
به گفته وی ،برخی مردان سیاست گر برای زنان افغان قابل اطمینان نیستند.
خانم یوسف به جلسۀ بزرگ زنان اشاره می کند که در آن برخی چهره های سیاسی از اشتراک خود داری کردند .او افزود:

زهره یوسف دفتر مشاور بانوی اول افغانستان

 ۲از4

"به طول مثال آقای کشاف (رئیس شورای علمای افغانستان ،آقای مسلمیار رئیس مشرانو جرگه ،آقای عمر
داوود زی رئیس دارالنشای شورای عالی صلح ،لوی سارنوال و دیگر بزرگان سیاسی که در تلویزیون ها
چهره های شان را می بینیم دعوت بودند اما به خود زحمت ندادند و نیامدند .من تنها مشخصا این ها را نمی
گویم ولی ذهنیت طالبانی موجود است ،اگر زن ها و دختر های سیاسیون مطرح افغانستان به سطح اجتماع
بیرون نمی شوند و می گویند دموکراسی به دختر همسایه خوب است و به دختر من خوب نیست دیگر قضاوت
با شما".
کسانی را که زهره یوسف نام می برد تا حال در این باره تبصره نکرده اند.
اما حسینه صافی سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ و عضو هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان که در
این جلسه خبری حضور یافته می گوید ،باید هر مسئلۀ مربوط به زنان شنیده شود و پیشنهادات شان عملی شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شوند که اخیرا ً مقام های امریکایی با نمایندگان طالبان سرگرم گفتگو اند.
طالبان پیش از این گفته اند مطابق شریعت اسالمی به زنان حق قایل اند و چندی پیش در اجالس مسکو که
میان برخی سیاسیون و طالبان برگزار شد در آن فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه اشتراک کرده است.

"فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زنان در روسیه"
حکومت افغانستان نیز گفته که در صورت آغاز مذاکرات با طالبان ،به زنان سهم داده خواهد شد.
تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین :در پهلوی نشر اخبار مهمی از تشویش و پریشانی جامعۀ اناث افغانستان در
قبال مذاکرات صلح با طالبان و تبادلۀ شرط و شرائط در زمینۀ روش های اجتماعی در جامعۀ افغانی ،توسط
محترمه خانم زهره یوسف مشاور محترمه روال «بی بی گل غنی» خانم اول افغانستان ،اطالع حاصل نمودیم که
مجلس بزرگی به اشتراک و کوشش خانم غنی در مورد موقف زنان و دست آورد های هیجده سال اخیر آنان ،در
زمینۀ مذاکرات صلح با طالبان بزودی رو براه میگردد.
این جلسۀ مهم که به اشتراک ۳5۰۰نفر از  ۳4والیت افغانستان روز قبل دایر گردید ،اشرف غنی ،خانم بی بی
گل غنی و تعداد زیادی اعضای مؤسسات مختلفۀ اجتماعی اشتراک نمودند .گرچه جلسات صلح هنوز در مراحل
مقدماتی مذاکرات قرار دارد و توافق بر مواد مورد نظر «امریکا و طالبان» هنوز صورت نگرفته است و عدم
حضور طرف اصلی که دولت افغانستان باشد ،با شرائطی که ایجاب می نماید ،البته از ارزش بیشتری درین
زمینه برخوردار خواهد بود ،با آنهم تشویش و پریشانی ای که از لحاظ موقف زنان و دست آورد های  18سال
اخیر در زمینۀ فعالیت و حقوق آنان موجود است ،نمیتواند در صدر توافق احتمالی با طالبان قرار نگیرد.
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نباید انکار نمود که با به قدرت رسیدن اشرف غنی و مخصوصا ً فعالیت آشکارای اجتماعی خانم رئیس جمهور
و پشتیبانی هردو از حقوق زنان ،این نیمی از اجتماع مملکت بیشتر با اتکاء به دستیابی به حقوق و آزادی های
قانونی خویش نایل آمده اند که موجبات پیشرفت و اتکاء به خود شانرا چه در سکتور های عامه و چه در سکتور
های خصوصی باعث گردیده است.
اینهم چند سطری از وبسایت «خبری پژواک» در زمینۀ جلسۀ بزرگ زنان کشور:
(کابل  -پژواک ۹ ،حوت  :)۹۷رئیس جمهور« ،اجماع ملى زنان» را عامل تغییر مثبت در کشور دانسته می
گوید که صلح ،خواست هر افغان است و به همین هدف ،لویه جرگه مشورتی تدویر می یابد؛ اما صلح تحمیلی و
ناپایدار قابل قبول نمی باشد.
قرار است لویه جرگه مشورتی صلح ،برای سه روز از  ۲۶تا  ۲۹حوت در تاالر لویه جرگه با حضور نماینده
گان مردم از  ۳۴والیت با سهم  ۳۰درصدی زنان در کابل برگزار شود.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی ،این سخنان را امروز در اجماع ملى زنان که تحت شعار «جنگ بس است»،
با حضور هزاران زن از  ۳۴والیت در تاالر لویه جرگه در کابل تدویر یافته بود ،ایراد نمود.
موصوف افزود که اجماع امروز ،نشان دهندۀ این است که زنان افغان تاریخ ساز شده اند و مى خواهند عامل
تغییر مثبت در کشور باشند.
وی گفت« :امروز خانم هاى افغان از مرکز و والیات این جا جمع شده اند و این اجماع ،در تاریخ افغانستان بی
سابقه می باشد و سایر اقشار نیز همانند زنان و علما باید منسجم شوند؛ زیرا داشتن صدای واحد ،قوت افغان ها
را نشان می دهد».
موصوف افزود با توجه به اینکه زنان افغانستان ،به حیث شهروندان مسئول ،در چارچوب قانون اساسی و زیر
پرچم پر افتخار زندگی می کنند ،به نیروهای امنیتی و دفاعی پیام می دهند که پاسدار قانون اساسی کشور هستند).
اینکه مردم مظلوم و جنگ زدۀ افغانستان از هر امکان دیگری  ،بعد از چهار دهه به یک صلح پایدار و امنیت
سرتاسری محتاج اند ،شکی نیست ،ولی در مورد موقف زنان کشور ،طالبان آزموده شده و نهایت تاریک نظر،
تا چه حدی مراعات حقوق این کتلۀ مهم اجتماع را در قبال حقوق و آزادی های حقۀ آنان خواهند نمود؟! قدرتمندی
احتمالی گروه طالبی که در دوحه مشغول مذاکرات بر مقدرات مردم افغانستان ،با نمایندۀ امریکا میباشد ،حتما ً
شرائط اختناق و سیاه نظری ای را در لفافۀ «اصول شرعی» بر زن و دختر افغان تحمیل مینماید ،به عبارۀ دیگر
اگر حضور این کتلۀ جنگجو و متعصب در جامعۀ افغانی وارگان های دولت محدود نباشد ،شکی نیست که
امتیازات و دست آورد های  18سال اخیر در قبال حقوق و آزادی های قانونی زنان افغان به نابودی خواهند
گرایید ،مخصوصا ً که پاکستان غدار سر اصلی رشتۀ فعالیت طلبان را مثل امروز در دست داشته باشد.
پایان
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