http://www.arianafghanistan.com

2016/03/08

مشتاق احمد بخشی

به مناسبت روز جهانی زن
زن ،نیم پیکرۀ بشری را تشکیل می دهد!
هشتم مارچ ،برابر است با روز جهانی زن .قشری که نسبت به همه در جوامع عقب ماندۀ بشری ،رنج می برد و با
آن رنج ها و آالم ،می سازد تا نسل های بعدی را رشد داده و به جامعه تقدیم نماید.
این قشر معصوم و با ترحم در دین مقدس اسالم ،از جایگاه خاصی برخوردار بوده چنانچه خداوند متعال در قرآن
مقدس یک سورۀ خاص (النسأ) را به خاطر تأمین و حفظ کرامت انسانی و همچنان حقوق بشری زنان اختصاص داده
است .بر عالوه در چندین جای دیگر در آن کتاب مقدس ،در مورد جایگاه شامخ زن در جامعۀ انسانی تذکر داده است
که می توان به حقوق و وجایب زن در یک جامعۀ اسالمی به درستی پی برد.
در کشور عزیز ما که بعضی از سنت های قبیلوی از جمله «بد دادن»( )1زنان در برابر جنایات مردان ،فرع دانستن
آنان به عنوان جنس دوم و  ...از گذشته های دور به این طرف مروج بوده است؛ با رویکار آمدن نظام نوین مردم
ساالر در کشور که حمایت جامعۀ جهانی را نیز با خود دارد ،زنان توانسته اند به بعضی از حقوق اساسی انسانی
خویش دست یابند که از جمله می توان از حق تعلیم و کار نام برد.
امروز بیشتر از هر زمان دیگر زنان کشور ما به تعلیم و تعلم دسترسی دارند که فراهم سازی این زمینه ها و فرصت
ها برای آنان می تواند آیندۀ روشنی را برای نسل های بعدی به ارمغان بیاورد؛ چنانچه می گویند ،اولین معلم انسان
مادر اوست.
در ضمن ،فراهم شدن زمینۀ کار برای زنان کشور در شهرها و مراکز والیات نیز می تواند در پیشرفت و ترقی
جامعه سودمند واقع شده و مردم ما را از نابسامانی هایی که در زمان حکومت متحجر طالبان ،حکمفرما بود ،رهانیده
و یک جامعۀ سالم را برای ملت ما به ارمغان بیاورد.
گروه دهشت افگن طالبان با تبعیض قایل شدن میان مردان و زنان کشور ،در حقیقت نیمی از پیکرۀ بشری را فلج
نموده و مانع تعلیم و کار آنان می شد که عقب مانی های امروز زنان کشور را در عرصه های کاری در ادارات
دولتی و غیر دولتی می توان به نحوی با کارکرد های تبعیض آمیز طالبان ربط داد.

« -1بد دادن» به آن معاملۀ شنیع و غیر انسانی اطالق می شود که به اثر خصومت ،دشمنی و زد و خورد میان دو خانواده ،شخصی و یا
اشخاصی به قتل می رسد .و خانوادۀ قاتل یا قاتلین به منظور جبران خون مقتول یا مقتولین ،دختر یا دخترانی را به جانب مقابل یعنی
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فامیل دشمن به طور (بـــــد) تقدیم می کند.
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به هر صورت ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان با مهیا ساختن بستر های تعلیم و تربیه زنان در کشور و همچنان
مساعد ساختن زمینه های کار به این نیم پیکرۀ جامعۀ افغانی توانسته است بیشترین حقوق اساسی آنان را برای شان
باز گردانیده و از این طریق خدمت بزرگی را برای مردم هردم شهید و ستمدیدۀ ما بنماید که هیچ گاهی قابل چشم
پوشی و کتمان نیست.
ایجاد وزارت امور زنان در چوکات نظام کنونی برای تأمین حقوق مدنی و سیاسی زنان کشور و همچنان رفع هر
نوع تبعیض علیه آنان از مهمترین ضمانت های رشد و توسعۀ اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ملت ماست که هر آن
می توان به آن اشاره کرد.
دیده می شود که امروز نسبت به هر زمان دیگر ،زمینه های رشد و توسعۀ زنان در عرصه های سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و حتی نظامی مساعد گردیده و این قشر محروم زمان طالبان می توانند بیشتر تعلیم و تحصیل
کرده و کار نمایند تا زمینه های بهتر زیستن برای نسل های آینده مساعد گردد .با احترام
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