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 بهبود حال زن در افغانستان

زن در افغانستان به معنی واقعی آن حالت اسفناک و رقت باری دارد. بسته بودن درب های مؤسسات تعلیمی در اثر 

 محروم کسب تعلیم نمود بلکه تنهابه ظلمت رفت و باالخص زنان را بیشتر نه  جنگ های متواتر گرچه جامعه در کل رو

شاور از پ افراطیت. عودت تندروان سنی مذهب و پیروان مکاتب اندیشوی کشاندو مصیبت عظیم تر  یشتربدر اسارت 

ی در کله های گردانندگان نظام دیگر به نام حق زن جای از ایران و والیت فقیه اطیون شیعه مذهب پیروان مکتب قمو افر

 بود چه رسد به آزادی زن.ن

جرا جویی های خود بر سیاست های طالبان در مقابل زنان انتقاد نموده تبلیغات ماگرچه منابع غربی برای توجیه بسی 

، عناوین بسی مطالب رسانوی را ساختوسیع و پر مصرف نمودند و عکس کشتن یک زن توسط طالبان در استدیوم کابل 

ابل ت جنگ های تنظیمی کنگ بر سینه زنان حقوق زن در وقسپرسید که ای مخالفتی به آن نیست، اما کسی ن که البته

کجا بودید که فجایع و جنایات هر گروه را علیه زنان مشاهده نموده دستگاه های تبلیغاتی تان برای ده ها سال مضمون 

 می داشت.

 اگر تجاوزات جنسی را بر پیره زن ها و دختران خورد سال و سینه بریدن ها و تجاوزات گروهی را بر یک زن که در 

. اکثر این بی ناموسی ها در برابر دیدگان حسرت بار و چشمان از حدقه می دیدید وحشیانه جان سپرد عملچنین جریان 

می بودند و مدارک  در کابل . اگر حامیان حقوق انسان و حق زن در آن آوانآمدۀ مرد های خانواده صورت گرفتهبر

 شاید طالبان را فرشتگان می گفتند. کردند جمع می

 بر ملحوظات خاص سیاسی در قهرمانان تجاوز بر حق زن و خفه کنندگان صدای زن بنا نف همیبا کمال تعجب و تأس

تمام جنایات و  رده های باالی حکومت قرار داده شده و در خانه های باال و پائین ملت کرسی داده شدند در 2001سال 

 .اغماض گردیدو سوابق شان 

 غییر در احوال زن در افغانستان می گردد.حاال بر می گردیم به آرزومندی هایی که متضمن ت

 مطابق مندرجات قانون اساسی افغانستان  را ، وضع قوانینی که موضوع حق مشروع و مدنی زنمندیقانون

. ولی بدبختانه کرسی نشینان ولسی جرگه و مشرانو جرگه که مسؤولیت وضع و تدوین قوانین تضمین نماید 

بوده هنوز زن نزد شان سیاه سر، عیال و جزء به حق زن احترام قائل نرا دارند از روی صداقت اصالً 

اموال است. و اکثر شان متشکل از عناصری اند که مستقیم یا غیر مستقیم در جنایات علیه زن شامل بودند 

رات غلط اسالمی اند، ورنه چگونه امکان داشت که مترادف ذهنیت پیرو روش های عنعنوی تعبی و از لحاظ

قوانین عمومی و مملکت شمول قانون احوال شخصیه برای اهل تشیع جداگانه تصویب گردد، یک بام و به 

دو هوا. یک تعداد زنانی که در هردو خانه تشریف دارند هر کدام در حلقه های سیاسی ذی نفوذ گره 

وانین لذا ق حیث زن فراموش نموده اند. ه خورده که رسالت و مسؤولیت خود را برای تأمین حق زن ب

تغییری در بهبود مطروحه به معنی واقعی آن تحت نفوذ ذهنیت های منحط عنعنوی و سنتی و نیمه دینی 

 حال زن آورده نمی تواند.
 

  ،ء است حاال څارنوالی و قضاموضوع مهمتر از همه تطبیق قانون است و مؤسسات مجری قانون پولیس

 ؟ای کدام فرهنگ اندببینیم که مسؤولین این مؤسسات از وارثین و پرورده ه
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ونه ـۀ خودش با زنش چگـدی کسب نموده رویـونـود را توسط پیـدان پولیس که پست خـانـومـۀ قـروی --

 است؟ 

 حیث یک انسان دارای حقوق مدنی قبول کرده؟ ه حیث یک مجری قانون او زن را به آیا ب --

 و یا این که او را مزدور، لعبت و دارایی و ماشین چوچه کشی می شمارد.  --

اورگان دیگر هم صدق می کند و قاضی که قبل از برآمدن از خانه به زنش فحش  وی داین مشخصات باال

دام ذهنیت در مورد حق زن قضاوت می ـپس در مسند قضاء با ک ،و نا سزا گفته و اورا لت و کوب نماید

 نماید.
 

 ه برایشمترادف به تطبیق واقعی قانون جزا است که متخلف باید مطابق احکام قانون مؤاخذه، محاکمه شد 

 سزای الزم تعیین گردد.

 و دهات است که ریاست های امور زنان  یه هاارف و رسیدن به زن ها در سطح قرتوسعه و انکشاف مع

در والیات زنان روستائی را توسط ایجاد کورس های سواد آموزی و یا آموزش های حرفوی متشکل 

اه تنویر افکار و تعلیمات اخته در رساخته زمینۀ تماس را با ایجاد واحد های کوچک اجتماعی فراهم س

آت خود را در هر ربع سال به وزارت امور زنان بفرستد. انامه های مستدام گرفته راپور اجرشان بر

وزارت زنان از حالت نمایشی داری دارم بیرون شده در برابر شکایات زنان و حوادث تجاوز بر حق زن 

ارنوالی و قضاء به ریاست څ ،امنی مکاری قوایصالحیت های قوی اجرائیوی داشته در صورت عدم ه

 شکایت نماید. یجمهور

 و دینی همسر انتخاب می کند و به فتوای مالی مسجد در مملکتی که زن به جرم انتخاب مشروع، قانونی

سنگسار گردیده حاضرین همه هللا اکبر می گویند. معاون رئیس اجرائیه فاحشه خوانده شده زیر ریش والی 

 نزده اوالد.به افتخار می گوید چهار زن دارم و الحمد هلل 
 

عروسی با چارک های طال و  زور مندان توسط خرید زیورات و جواهرات زنان خود را در محافل و

انگشتر های الماس به نمایش می گذارند تا مردم بدانند که او کیست اما اگر از زن بیچاره که چون اسپ 

  :ترسد می گوید کهنکه چه حال داری اگر پرسیده شود  گادی غرق در طال و جواهرات است
 

  یک کنیز 

  یک برده 

 .و یک اسیر 
 

تفاده از تجارب ناگوار گذشته محتاطانه غرس شده پرورش یافت و درخت آزادی زن و حق زن که با اس

انتظار حاصلش می رفت از بیخ و بن قطع شد. رسیدن زن به حقوق مدنی و مشروع اش طی راه طوالنی 

در قدم اول موجودیت دولت صالح معتقد به این ارزش با وضع قوانین، تطبیق قوانین و باز  می خواهد.

با استفاده از تمام وسائل با انکشاف معارف و پخش برنامه های مؤثر اجتماعی . است پرس از متخلفین

 زن ستیزی و تنویر مردان با قبول این ارزش واالی انسانی.  ارتباط جمعی علیه
 

رسیدن  به ریشه های بته ها یعنی زنان دهات و قصبات و تحت پوشش قرار دادن تشکیالت کوچک شان 

آموزش حرفوی و ایجاد امکانات برای شمول زنان در بازار اقتصادی و کسب با برنامه های تعلیمی و 

  استقالل مالی با داشتن عاید.

 

 پایان
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