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  ١٢/ ١٠/ ٢٠٠٨    تاريخ                     سهيالالکوزی   
  حقوقدان و مشاور امور اجتماعی 

  !اگر در افغانستان قحط الرجالی است، قحط النسايی نيست
 

 آن دم زده است، اصل شايسته ساالری و سپردن کار به اهل کار از جمله نيات نيکی است که دولت افغانستان همواره از
سوال اينجاست که چرا اين خواست برحق مردم . امری که اکثريت قاطع مردم کشور از آن با دل و جان پشتيبانی مينمايند

و ادعای دولت در بسا حاالت جامه عمل نپوشيده و همچنان چرا از يک نيروی عظيم اما نهان در بين زنان کشور بطور 
  ست؟مثمر و موثر استفاده نگرديده ا

  
با وصف موجوديت بحران فرهنگی حاکم در جامعه، همواره افراد آگاه، کارآء، دلسوز و وطندوست در ساحات مختلف 

خدمت . حيات اجتماعی و سياسی مخلصانه وجيبه ملی و افغانی شانرا در قبال مردم و ميهن محبوب شان انجام داده اند
دور و در هر ساحه ای قابل ستايش است، اما واضح است که خدمت صادقانه و بدون آاليش اوالد وطن به هر پيمانه مق

  .در حاشيه و بدون قدرت دولتی دستآورد کمتری داشته و يا ساحه محدودی را تحت پوشش قرار ميدهد
  

در اين راستا ادعا های مبنی بر نبود و يا کمبود کادر های مسلکی و باتجربه، مخصوصا در بين زنان، همچون شوکی 
اگر جامعه ما نسبت شرايط بيش از يکربع قرن جنگ و عواقب . ان برجسته، تحصيلکرده و مسلکی کشور استبرای زن

ناشی از آن و مداخالت بيگانگان و عوامل داخلی آن به بحرانهای گوناگون مواجه گرديده است، بدون شک اين وضعيت 
ه وسيع از اينهمه ناهنجاری ها آسيب ديده اند، مردان نيز اگر زنان به پيمان. باالی فرد فرد اين جامعه تاثيرگذار بوده است
پس اين ادعا که اين جامعه تنها مردان کارشناس را داراست، نميتواند با . از پيآمد های اين اوضاع مستثنی نبوده اند

  .واقعيت همسان باشد
  

آنان نيست، زيرا در ارگان های تحت اينکه مسوولين بلندپايه دولتی را عمدتًا مردان تشکيل ميدهند دال بر کارشناسی 
ليکن دليل . اداره ايشان اکثرًا فساد اداره و عدم مديريت مؤثر حاکم بوده که همواره شکايات مردم را در قبال داشته است

 اينهمه عدم موفقيت آنها هرگز مرد بودن ايشان نبوده بلکه اين امر عمدتًا ناشی از نبود و يا کمبود تحصيل مسلکی، تجربه
  . کاری و مديريت سالم آنها ميباشد

  
همچنان اگر زنان کاری را به درستی به پيش برده ميتوانند و يا نميتوانند، نه بخاطر جنسيت آنانست بلکه اين امر ناشی 

اما مشکل اساسی در اينجاست که زنان . از موجوديت و يا فقدان تحصيل، تجربه، استعداد و درايت الزم در زمينه ميباشد
جامعه ما زمينه تبارز و فعاليت محدودتری نسبت به مردان داشته اند و اگر مسووليت مهمی نيز به زنان سپرده شده در 

است، عملکرد های آنان آنچنان با ذره بين انتقادی بازنگری شده که اکثرًا کاستی ها نسبت به دستآورد ها بزرگتر جلوه 
  .داده شده اند

  
وض تعصبات حاکم خانوادگی و اجتماعی ميباشند که اين امر نيز سدی در جهت پيشرفت همچنان يکتعداد زياد زنان معر

در اين راستا ايجاد موانع و مشکالت از طرف همسر و يا ساير مردان خانواده در آن ساحات کاری . آنها شده است
 اجتماعی با چالش ها و تنش زنان پيوسته در عرصه های مختلف. ميباشد که خصلتًا ايجاب وقت و کار بيشتر را مينمايد

اما بدون مشارکت فعال . های روبرو اند که مختص به جوامع سنتی و به ويژه جوامع تازه از بحران برخاسته ميباشد
  .زنان گذار و تحول بسوی يک جامعه مدرن، متمدن و متعالی ممکن نخواهد بود

  
. صورت گرفته و امکانات استقالل سالم آنان فراهم گرددجهت تبارز و انکشاف استعداد های زنان بايد زمينه سازی الزم 

  .در اين راستا خانواده ها، دولت و جامعه بالنوبه نقش عمده و اساسی را دارا ميباشند
  

  .جهت وضاحت بيشتر  و نه خودستايی من خود را مثال ميدهم که اين امر در مورد يکعده زياد زنان کشور صادق است
همواره .  کار نموده ام که از استقالل فکر و عمل برخوردار بوده، مستقالنه تصميم گرفته ام من در شرايطی زندگی و 

توانسته ام با وجود مسووليت های خانوادگی چه در داخل و يا در خارج از کشور به تحصيالتم ادامه داده و آنرا موفقانه 
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زيده ام تا هر مسووليت اجتماعی را که متقبل شده ام در ساحات مختلف کاری فعال بوده و تالش ور. به پايه اکمال برسانم
اينکه چرا يکتعداد از زنان مانند من به وظايف مهم دولتی گماشته نشده اند، ايجاب . به شايسته ترين وجه انجام بدهم

  .مراجعی را مينمايد که جهت تثبيت و رديابی اينگونه زنان بيشتر از پيش سعی و دقت نمايند
  

و تخصص ) حقوق و علوم سياسی در افغانستان، مشاورت و مددگاری اجتماعی در آلمان(صيالت عالی من با داشتن تح
و تجربه کاری در داخل و خارج از کشور حاضر به هرگونه رقابت سالم، آزمايش و چالش بوده و همراه با يکتعداد 

ما پيوسته و . ت های ارشد دولتی ميباشمزيادی از زنان نخبه با تجارب و تحصيالت عالی و مسلکی آماده پذيرش مسوولي
- تحت هرگونه شرايطی متعهد به کار و خدمت صادقانه به مردم شريف و ميهن عزيز خويش بوده و با ديد انتقادی

اصالحی از پاليسی های مردمی، صلحجويانه و ترقيخواهانه دولت پشتيبانی و از عملکرد های منفی آن جسورانه انتقاد 
مر دال بر مسووليت پذيری و عدم فرار از اين اصل است که جهت مؤثريت بيشتر آرزومنديم تا در اين ا. نموده ايم

سطوح عالی دولتی با متقبل شدن مسووليت های بزرگتر در امر عمران ميهن محبوب، تحکيم صلح پايدار و وحدت ملی، 
سرفرازی کشور و رفاه مردم رنجديده خويش ايجاد جامعه مدنی مبتنی بر ارزشهای واال و پسنديده اسالمی و افغانی در 

  .با خلوص نيت و علو همت سهيم باشيم
   

سه سال قبل ضمن نامه و لستی حاوی اسمای يکتعداد زنان کارشناس و مجرب رئيس جمهور کرزی در زمينه تثبيت اين 
ييرات وارده در کابينه چون گذشته اما ايشان در مورد اقدامی نکرده و اين بار نيز در تغ. استعداد ها در جريان گذاشته شد

باز هم به چهره های آشنا و آزموده تمسک ورزيده و به استعداد های نهان در اين کشور فرصت خدمت و تبارز داده 
اين دولت و در رأس آن آقای کرزی يکبار ديگر اين شانس را از دست دادند تا در تعويض مهره های ناکام، بجای . نشد

ان ناکام را کنار گذاشته، از تصاحب و ميراثی سازی موقف های دولتی جلوگيری نموده  و از کارمند" رقص کرسی"
طيف وسيعی از شهروندان شريف، وطندوست، با وجدان و کارفهم استمداد ميجست تا برای يکبار و هميشه ثابت 

  !ميگرديد که اگر در اين جامعه قحط الرجالی است، قحط النسايی نيست
  

ر آينده در قسمت تعيين و تقرر زنان در رأس مقامات عالی دولتی محض به سپردن پست های عنعنوی آرزومندم تا د
  .بسنده نگرديده، بلکه از نتايج نيکو از توظيف زنان در ساير پست ها منحيث تجارب موفق و الگويی اقدام مؤثر بعمل آيد

    
 


