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 11/۰۴/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی

 

 نقش زنان در افغانستان
 

جامعه بستگی دارد.  رشد اقشار و طبقات اجتماعی جامعه متناسب به رشد مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
افغانستان در طی صد سال اخیر درگیر یک سلسله تحوالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نامتوازن بوده 

که نتوانسته اند مناسبات معین اجتماعی را در جامعه شکل بدهد. زنان در افغانستان نیز از همان تحوالت  است،
زنان در افغانستان برعالوه کاستی های  نگی برخوردار بوده است.نامتوازن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فره

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در قید اسارت خاص فرهنگی روبرو می باشد. نهضت زنان افغانستان که در تحت 
زعامت شاه امان و ملکه ثریا آغاز گردید بود همزمان با سائر تحوالت دورۀ امانی توسط افراطیت "مذهبی" 

 ایان سرکوب گردید. اسالمگر
 

  
 

سرکوب نهضت زنان در هنگام سقوط تحوالت دورۀ امانی ضربه شدید بر پیکر زن افغانستان بود که نه تنها توقف 
بلکی توفان یک عقب شدید در پیشرفت زنان محسوب میگردد که زخمهای آن تا هنوز التیام نیافته است. نهضت 

د ظاهر شاه افغانستان خدمات ارزندۀ زیادی را برای زنان کشور انجام نسوان در زمان سلطنت اعلحضرت فقید محم
و امکانات محدود اقتصادی جامعۀ نتوانست پشرفت قابل مالحظۀ زنان را مطابق ترکیب کمی  دادند، مگر رشد بطی

 اجتماعی زنان در کشور میسر نماید. 
 

 
 

دیده مگر دیر نگذشته بود که در نتیجۀ رقابتهای شمسی توجه به رشد زنان مبذول گر 1357با آغاز تحوالت ثور  
 با سقوط بین المللی در منطقه بخصوص مداخالت پاکستان و ایران در امور داخلی افغانستان جنگ آغاز گردید.
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حکومت داکتر نجبب هللا و بوجود آمدن حکومات تنظیم های "جهادی" بخصوص در دورۀ سیاه طالبان زنان و کودکان 
ین روز های حیات خود را سپری کرده اند. زنان مادران و خواهران افغان بشمول کودکان ازجملۀ کشور تاریکتر

( چهل سال به 40بیشترین قشر آسیب پذیر جامعه در جنگ افغانستان بوده است که بار سنگین جنگ را بیش از )
ن در جنگ بحیث سرباز و بم انتحاری شانه های خود کشیده اند. طالبان با زنان بدتر از برده عمل میکنند و از کودکا

 استفاده میکنند 
 

 
 

میالدی گرچه روزنه امید برای پیشرف زنان کشوده شد مگر متاسفانه  2001با سقوط حکومت طالبان در اخیر سال 
دولت جنگساران و جنایتکاران جنگی که بعد از کنفرانس بن بوجود آمد نه نتها به سرنوشت زنان تغیرات الزم را 

   می ومذهبی کشانده است.بوجود نیاوردند بلکه زنان کشور در جهتگیری اختالفات شوم قو
 

 
 

برای صلح افغانستان در  امریکا خاص" شرل بنارد، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و همسر زلمی خلیلزاد نماینده 
 سی، در مورد نقش زنان افغانستان و تغییر رویکردبیگفتگویی با برنامه "به عبارت دیگر" تلویزیون فارسی بی

خواهند شرایط همین طور بماند، دالرها سرازیر شود و عساکر گوید "زنان افغان میمیاش طالبان در آغاز صحبت
 قابل قبول نیست." امریکایی باقی بمانند. این لحن متوقعانه زنان افغان برای امریکا

مام تجهانی در افغانستان در و جامعۀ  امریکاایالت متحدۀ بحث اساسی در اینجا برعلل و عوامل ناکامی سیاست های 
تریلیونها دالر  عرصه ها بشمول زنان افغان مطرح است. کدام عوامل باعث گردیده که زمینۀ عدم مؤفقیت مجموع

 بوده است.  امریکاکمک های بحدر رفته جامعۀ جهانی بخصوص ایالت متحدۀ 
ی حداقل و مؤسیسات مشابه جامعۀ جهان امریکادر طی دو دهه از مجموعۀ کمک های انکشافی ایاالت متحده 

( %90( ده فیصد آن برای پروژه انکشافی مؤثر برای بهبود حیات زنان بمصرف نرسیده است. بیش از ) 10%)
و مؤسیسات مشابه جامعۀ جهانی به جیب قراردادیان و مقامات  امریکانود فیصد کمک های انکشافی ایاالت متحده 

 عۀ جهانی برخور خوردار هسنتد.و جام امریکامفسد دولت افتاده که از حمایت ایاالت متحده 
زحمتکش و قهرمان افغان به شیوۀ که خانم شرل بنارد مطرح نموده است،  نادیده گرفتن نیروی پرتوان میلیونها زن

نشاندهندۀ عدم معرفت واقعی از زنان افغان است. بیش از چهل سال است که زنان زحمتکش و قهرمان افغانستان در 
بیگانگان و اجیران وحشی شان دوشادوش مردان در خط مقدم وعقب جبهۀ شجاعانه مقاومت برابر تهاجم جنگ رقابتی 

 می کنند. 
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در برابر وحشترین حمالت تنظیم ها، طالبان، جنایتکاران  این زنان افغان هستند که در طی بیش از چهار دهه جنگ
ر هستند از کشور و ناموس شان شجاعانه "اتحاد شمال" و گلم جمان که از حمایت پاکستان، ایران و اعراب برخوردا

   مقاومت و دفاع می کند.
 

 خانم شرل بنارد!
و جامعۀ جهانی ندیده اند، مگر این  امریکاهیچیک از زنان قهرمان افغان حتی عکس نوت دالرهای کمک ایاالت 

شیر زنان قهرمان با سر و جان شان از کشور و ناموس شان دربرابر متجاوزین که حمایت خارجی دارند دفاع می 
    کند.

   برابر وحشت دشمن می بینید. درعکسها شما نمونه های مقاومت شیر زنان افغان را در
 

 
 

 طالبان در وقت کشتن زنان بیگناه   قوماندان کفتر زن قهرمان در بغالن  زنان فراه با سالح در برابر دشمن
و مؤسیسات مشابه جامعۀ جهانی حداقل  امریکادر طی دو دهه از مجموعۀ کمک های انکشافی ایاالت متحده 

( %90ه انکشافی مؤثر برای بهبود حیات زنان بمصرف نرسیده است. بیش از ) ( ده فیصد آن برای پروژ10%)
و مؤسیسات مشابه جامعۀ جهانی به جیب قراردادیان و مقامات  امریکانود فیصد کمک های انکشافی ایاالت متحده 

 و جامعۀ جهانی برخور خوردار هسنتد. امریکامفسد دولت افتاده که از حمایت ایاالت متحده 
 تشکر 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

