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 روز جهانی زن 
 و بهبود حال زنان در افغانستان

 
 الپورت تحریریۀ هیأت خدمت خود را نیک تمنیات و تبریکات بهترین تا خواهم می اجازه مطلب اصل بیان بر مقدم
 های تالش و مساعی از بزرگداشت برای را روز یک که شان نیک اقدام خاطر به آنالین جرمن افغان معتبر و وزین
  . نمایم تقدیم اند داده تخصیص افغانستان در زن حال بهبود برای افغان گرای روشن و آرامانگرا مردان و زنان

 توالی در المدارس اشرف در باره سی بی بی راپور با توأم را کاظم عبدهللا سید داکتر محترم جناب عالمانۀ مضمون
 ناکادمسی کاندید سیستانی اعظم محترم جناب احساسات و عواطف از مملو و مالحظات ها تبصره همچنان و خواندم قندز

 .برسانم عرض به خواهم می که دارم مطالبی رابطه این به. نمود جلب را نظرم موضوع این پیرامون
 و دهنده تکان حد بی روشنایی جویندگان و حقیقت راه پیروان برای مملکت کنار و گوشه در مدارس همچو تأسیس
 تاریکی از همنوعان و اقارب خاله، و ها عمه خواهران، مادران، افغان، زنان مخصوصا   مردم نجات. است هکنند مأیوس
 یک به حیث گردیده وارد صدا بی و مظلوم طبقۀ این بر که ای کوبنده ضرباتی و 2111 تا ۲2 سال های جهالت های
 .سازد می را کشور بین واقع و معقول خواه ترقی قشر آرمان انسانی واالی داعیۀ

 

 از بعد ولی کرد نمی حکفرمایی جامعه در و قانونی نظام و نداشت جودو دولت واقعی معنی به دولتی 2111 از قبل
 زارتو وظیفۀ این. نمود می درک مملکت منافع مطابق خودرا های مسؤولیت بایستی نوبنیاد دولت این بخش هر 2111
 الحیتص از قانون توسط را خصوصی تعلیمات های نهاد کلیه ایجاد پاکستان تلخ تجارب از با آموختن که بود معارف

 نصاب ارائۀ با گردید می ایجاد خصوصی سکتور توسط که پوهنتون مکتب، مدرسه، هر دانسته وزارت این های
 و سرانه خود ای مدرسه اگر نمود، می اخذ معارف وزارت از را فعالیت اجازۀ تدریسی الزم امکانات داشتن و تعلیمی

 درب یردگ می عقیدتی و فلسفی فکری، خاص مکاتب تعلیم و تربیه زیر را افغانستان اوالد دلخواه درسی مواد طرح با
 .شوند قانونی مؤاخذۀ آن گردانندگان و بسته آن
 

 ایبر  عمل در ولی نماید می ساده کلمات لحاظ از شرائط چنین در غیره و القاعده با ارتباطات و تروریزم کلمۀ اطالق
 خارجی یستیترور تندرو حلقات با روابط قانونی اسناد وارائۀ تروریستی اعمال ثبوت قبیل از مشکالتی قانونی تعقیب
  .نمود یاد گرا وعقب افراطی ویا تندرو بنام را مدارس این میتوان البته. باشد دست در باید

 المتیم  افغانستان در گذشته سال سیزده طول در متحدینش و امریکا های ناکامی و ها غفلت هم، نارسایی بسی از گذشته
 نوع آید،هر نمی بنظر موجه آنقدر انداختن ناتو و امریکا بگردن است داخلی کامال   موضوع که را مدارس چنین ایجاد

 شان های وملیشه خواه هوا هزاران به ساخته فراهم را واقعی های تروریست و تندروان استفادۀ سوء زمینۀ آنها مداخلۀ
 خودشان که حالی )در شده کشیده آتش به قرآن و شده توهین ما مقدسات به که میدهند سر شعار و ریخته ها سرک در

  د(.میگذارن قرآن بین را بامب
 

 ندنمای می خود عقاید پیروی به مجبور زور اعمال وبا تخویف تهدید، را مردم گروهی بصورت مدرسه این دختران اگر
 وما یستن قانونی برگۀ گری پرخاش صرف ولی است عدلی تعقیب و بازپرس مستلزم و شده تلقی ترریستی اعمال این

 آ  داریم دیگری بنحوی خلق دیموکراتیک حزب اعضای از مجالس و مکاتب در را ها گری پرخاش چنین خاطرات
 ویمفکور استبداد محصول خود این بود، آن و این نوکر و فروش وطن نمود می مخالفت یا و نمیرفت شان راه به نکه
 مدرسه این تدریسی شرائط و درسی مواد که است معارف وزارت مسؤولیت و وظیفه اما. چپ یا و راست بطریق است
 و میل قمطاب دینی بین تاریک بنیادگرای و تندروان نظران، ازتنگ تن چند که شد معلوم راستی اگر نموده بررسی را

 هب نموده باز خطرناک سنین در افغانستان معصوم اطفال شویی مغز های ماشین بحیث را مدارس چنین خود سلیقۀ
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 این علیه که دارد وظیفه قندز والیت زنان امور ریاست. گیرد صورت آن شدن مسدود تقاضای و معرفی څارنوالی
  نماید. قانونی اقدامات مدرسه

 

 اطیتافر و تندروی که اند نموده تأسیس شکل عین به  درافغانستان را مدارسی قم مکتب پیرو های آخند و ها هللا آیت
 دارد مطابقت معارف وزارت قوانین به ها پوهنتون و مدارس این تعلیمی نصاب حد کدام تا اینکه آنست اهداف جزء
 .نیست معلوم

 

 دومی و دموکراسی اولی نمود پیدا تعمیم دانسته نا قانونی اساسی سازی زمینه بدون افغانستان در مفهوم دو متأسفانه
 کنندۀ متنظی قوانین یافته رواج ها سری خود و شکنی قانون مباالتی، هردوبی از استفاده سوء با که آزاد بازار اقتصاد
 تندرو پوش اهسی دختران قانونی مؤثر نظارت نبود و مفاهیم این ندانستن با نگردید تطبیق بود اگر و نشد انفاض یا امور
 امریکا در. داریم زیست دموکراتیک جامعۀ یک در ما و است ما مدنی حق آموزش نحوۀ و لباس انتخاب گویند می

 های محدودیت کار های محیط در ولی اند گذار و گشت در شود می دیده چشم تنها که سرتاپا سیاه های حجاب با زنان
 .است وضع
 نز ساختن آگاه و است انسان بحیث زن حق به گرایانه روشن معرفت برای کل در جامعه تربیۀ روی بحث اصل چون
 تردخ پوسیدۀ های عنعنه خود مشروع حقوق احقاق برای ندانسته خود قسمت تقدیرو را ظلم و اختناق اسارت، که است
 یک مستلزم افغانستان چون جامعۀ در گرفتن حق زن برای. بگذارد  پا زیر را خانواده عزت وآبرو پدر نام  سیال،
 دربرابر خود شرعی و مدنی حق مطابق زن که توانیم می رانده سخن زن حق از وقتی. است همگانی گیر پی مبارزۀ

 بیرون محکمه از حیا بی بنام را او مرد قاضی و نماید خواهی داد و رفته محکمه به هراس بدون روا نا و ظلم خشونت،
 است دراز راه که نماید می ایجاب را زن و مرد های ذهنیت کلی تحول یک رن حق تأمین. نماید وارسی بحالش نرانده
 .خواهد می باری برده و شهامت

 

 و نگردد مغالطه شده وارد و شده تقلید های بند و باری بی و ها هرزگی ها، مباالتی بی ها، آزادی با زن مشروع حق
 ئطشرا تمام که است افغان زن خود. تواند نمی شده افغان زن حق داعی افغانستان احوال با آشنا نا ای آمده بیرون هیچ

 .نماید مبارزه کرامت و وقار عزت، با توأم خود مشروع حقوق تأمین برای نموده شناسایی بینانه واقع خودرا جامعۀ
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