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 آریانا افغانستان آنالین ۀبا تبصر –صدای امریکا 

 
 ۲۱/۰۵/۲۰۱۹ 

 ، معاون وزارت دفاع افغانستان شدخانمبرای نخستین بار یک 
         

 

است که به عنوان معاون وزارت دفاع افغانستان در امور تعلیمات پرسونل  خانمیزاده، نخستین  منیره یوسف

 گماشته شده است.

های ریاست جمهوری، معاون والی کابل، سخنگوی  زاده، پیش از این به عنوان رئیس انسجام برنامه خانم یوسف

 های دیگر دولتی کار کرده است.های محل و برخی سمت گاناداره ار

او در مصاحبه با صدای امریکا، تائید کرد که به عنوان معاون وزارت دفاع افغانستان تعیین شده است؛ اما 

 جزئیات نداد که چه زمانی به کار آغاز خواهد کرد.

س العمل های مثبت و منفی را به دنبال داشته زاده به عنوان معاون وزارت دفاع ملی، عکگماشته شدن بانو یوسف

 است.

تواند که در این سمت، موفق زاده، تجربه الزم را در بخش نظامی ندارد و نمی شماری گفته اند که خانم یوسف

باشد؛ اما برخی دیگر گفته اند که معاونیت امور تعلمیات پرسونل وزارت دفاع، سمت ملکی است و به تجربه 

 ارد.نظامی نیاز ند

زاده شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، انتقادات به گماشته شدن منیره یوسف 

را به عنوان معاون تعلیمات پرسونل وزارت دفاع، "قضاوت مردانه" خوانده و آنرا "شبیه قضاوت مردان خشمگین 

 علیه فرخنده" دانسته است.
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های مختلف  شته است "مدیریت زنان در کشور اکنون نیز در ادارهش نوآقای مرتضوی در صفحه فیس بوک

زاده، رویا رحمانی، ندیمه سحر، شهرزاد مدیریت موفق اند. به راستی اگر زنانی مانند حسنا جلیل، منیره یوسف

 شد؟ قطعأبودند، چنین قضاوت منفی میاکبر، عادله راز و... دختران زورمندان، رهبران سیاسی و جهادی می

 شد".که برعکس می 

پیش از این، گماشته شدن حسنا جلیل، به عنوان معین وزارت داخله افغانستان نیز عکس العمل های تندی را به 

 همراه داشت.

گرچه بعد از شکست طالبان و باز شدن دروازه های افغانستان بروی جهان، تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین: 

توانسته اند که در کرسی های ادارات و اشتغال به کار های شخصی،  بسیار زنان افغان ۲۰۰۲یعنی از سال 

طوریکه مشاهده میگردد با سیاست خاص حکومت اشرف غنی و  و لیاقت و مهارت خویش را به اثبات رسانند

تمایل آشکاری وی به تقویه و حمایت از موقف زنان در ساحات مختلفۀ رسمی و انفرادی، دیگر قیودی برای 

 در ادارات داخلی و خارجی کشور موجود نمی باشد. آنانتقرر 

مؤفقانه به امور اداری آغاز  کامالا درین اواخر حتی در پوست های بسیار مهم  داخل و خارج زنان افغانستان، 

نموده اند که از آنجمله خانم حسناء جلیل به حیث معین وزارت داخه  عز تقرر حاصل نمود و در خارج خانم 

 منحیث نمایندۀ دائمی افغانستان درعادله راز نی به سمت سفیر کبیر افغانستان در واشنگتن و خانم رویاء رحما

 سازمان ملل متحد تعیین گردید. 

بتی هست که در قبال ارزشمندی به موقف و لیاقت زنان امروز در ثالبته این مقرری ها به ذات خود قدم های م

نظر داشت عنصر تجربۀ سیاسی و دیپلوماسی و اینکه تعدادی از این افغانستان برداشته شده است، ولی با در 

ً پائینی قرار دارند و البته تجربۀ شان در امور محوله هم در همان حدود میباشد، خوب  خانم ها در سنین نسبتا

 میشد که برای تصمیم گیری و پیشبرد وظائف، اشخاص مجرب تری بعصی ازین کرسی ها را اشغال مینمودند.

 حال صالح مملکت خویش خسروان دانند. بهر
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