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 1۳/۰۷/2۰2۰            اخترمحمد یوسفی

 

 انکشاف زن در جامعه در شکل نیست!رشد و 
 

هیچ انسان آگاه دارای قضاوت عادالنه از تساوی حقوق زنان با مردان، رشد متوازین حق تحصیل و کار برای زنان 
 وجیبۀ ملی وو نقش رهبری در امور اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی انکار نمی کند، بلکه پیشرفت زنان در جامعه 

انسانی دولتها و اتباع کشور به شمار میرورد که به آن توجه مبذول گردد. افغانستان نمی توانند با تقرر شکلی چند 
زنان در پست دولتی تساوی حقوق زنان با مردان را در عمل پیاده تمایند. مانع پیشرفت زنان در جامعه اقدامات 

بلکه پیشرفت زنان در جامعه دارای متحوای و  می و ملکی نبوده،تصنعی و شکلی تقرر زنان در پست های نظا
مشخصات کمی و کیفی رشد زن در جامعه است، جهات کیفی و معیار های عملی عینی و ذهنی آن می توانند زمینۀ 

  های مؤثر رشد و انکشاف متوازین جنسی زنان را در جامعه افغانستان فراهم سازد.
 

 
 

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امورزنان دیروز نشست هیئت رهبری آن وزارت برگزار شد. به گزارش "
آژانس باختر در این نشست حسینه صافی تقرر زنان به حیث معاونان والیان در والیات را طرح موثر و ارزنده در 

ریاست های  نگی، اقتصادی و سیاسی خواند و عالوه کرد کهامر رسیدگی به مسایل زنان در اموراجتماعی، فره
امورزنان در والیات در هماهنگی با ریاست مرکزی وزارت، فهرست چند تن از زنان را که قرار است به معاونت 

 والیت نامزد شوند، تهیه کنند و به مرکز بفرستند."
منظم سرشماری صورت نگرفته است. مگر در چند میالدی به بعد احصائیه گیری  19۷6 در افغانستان بعد از سال

بکار گرفته شده است که نفوس ساکن در داخل کشور  سال اخیر توسط خارجیها برخی احصائیه گیری نمونه گیری
( میلیون تخمین نموده است. این ارقام در نیتجه 6( میلیون و مجاجرین افغان را در خارج از کشور )۳۰را حدود )

مهاجرت افراد و فرار مغزی ها از  و تشدید فقیر در افغانستان تغییر میکند. بیشترین رقمشدت و گاهش جنگ 
افغانستان را افراد باسواد و تحصل کردگان جوان کشور تشکیل میدهند. احصائیه های تخمینی نشان میدهد که در 

 ر بی سواد اند. ( شصت وپنج درصد دیگ%65( سی و پنج در صد مردم ما با سواد و)%۳5مجموع حدود )
 نی( نود درصد ا9۰که )  رندیگینفر را در بر م ونیمل 18 شیکشور ما، ب سوادانیصورت تعداد مجموع ببه این 

که  رندیگینفر را در بر م ونیمل 18 شیکشور ما، ب سوادانی.  صورت تعداد مجموع بسازندیرا زنان م سوادانیب
 .سازندیرا زنان م سوادانیب نی( نود درصد ا9۰)
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وجود ندارد، اقدامات شکلی و عجوالنه تقرر زنان در در کشوریکه برای هیچ فرد بخصوص برای زنان مصنؤنیت 
پشتهای ملکی و نظامی در افغانستان نه تنها که سودی برای تساوی حقوق زنان با مردان، رشد متوازین حق تحصیل 

 و کار برای زنان و نقش رهبری در امور اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی زنان را به بار نمی آورد. 
ن بار اول ای تالش برای تغییر و رشد سرنوشت زنان در افغانستان پر از حواث ناگوار است. تاریخ پرتالطم کشور و

نیست که اقدامات عجوالنه و ردیکال برای تغییر سرنوشت زنان در افغانستان صورت میگیرد. اقدامات عجوالنه و 
. وازن زنان در کشور میگرددردیکال برای تغییر سرنوشت زنان باعث تحریکات منفی و سد راه رشد و انکشاف مت

حضور نفوس شان در صفوف پولیس ملی، کارمندان اداری و معلمین معارف در محالت کشور   زنان به تناسب
 در جنگ بیگانگان متحمل شده اند.  بیشترین تلفات اسفناک را

میدان شهر مرکز والیت دولت کنونی افغانستان حد اقل تسلط و امنیت را نمی توانند در نزدیک ترین محل ارگ در 
 وردگ که نزدیکترین محل به پایتخت کابل است حفظ کند. 

 

 
 

وزارت امور داخله فغاننستان تأیید کرده است که مهاجمان ناشناس بعدازظهر امروز تالش ترور خانم ظریفه غفاری 
ک وردشهر، مرکز والیت میدانمیدان شاروالر حامل ظریفه غفاری، حمل، در ناحیه پنجم شهر کابل به موت ۳شنبه یک
 .اندکرده فیر
نعی و تصح در افغانستان با جهالت زن ستیزی طالبان و یا با اقدامات عجوالنه و رادیکال"دولت" فاسد بصورت صل

ه روسه ملی است کح در افغانستان یک پصلشکلی تقرر زنان در پست های نظامی و ملکی کشور بوجود نمی آید. 
بیش از چندین ماه است که حکومت افغانستان تحت رهبری اشرف  با سهمگیری مستقیم مردم کشور بوجود می آید.

گونه خواهد پس چ غنی و عبدهللا عبدهللا نتوانسته اند که حد اقل روی کابینه و تقرر چند وزیر باهم به توافق برسند،
بان در کشور فایق شود. نماینده عبدهللا عبدهللا در تازه ترین اعالمیه خویش بتاریخ توانستند که در مذاکرات صلح با طال

را در مورد تطبیق نه شدن توافق سیاسی با اشرف غنی اعالن  ( یازدهم ماه سرطان عدم رضایت عبدهللا عبدهللا11)
  کرد، و خواهان فوری تقرر افراد خود در تمام پستهای حکومت اعالن نمود.

ظهارات مستند طرفین خود ثابت می سازد که رهبری حکومت در افغانستان یکدست نیست بلکه، اتحادیه این ا
  شرکت سهامی دوسره دعواجلبان اند که شرکا آن باهم در تقسیم سهام با یکدیگر مخالفت جدی دارند.
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