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 4112 مارچ 6                  ندف، هیرم
 

 همبستگی زنان را به روستا ها ببریم هشتم مارچ روز
 

برکت مواظبت چند  ازبیش به حقوق و امتیازات زن آگاهی داریم و  ها و شهری ها که امروزه کم و تحصیل کردهما 
ی م فرهنگی بومی خود نیز ، خواهان تحقق کامل و بدون قید و بدون تفسیر محدود آن در قالب هایخارجی ها یسبای

 قوق وطرح این حته ایم، مگر گاهی  فکر کرده ایم که بیش به بعضی از امتیازاتی عمالً نیز دست یاف باشیم و کم و
نشینان شهر و ده، افادۀ تطبیق سرتاسری این  هیا در چهار دیواری کوچک مرف تحقق آن در محوطۀ محدود شهر ها و

بهتر  ،می کنیم، فقط شهر نشینانر محاسبه کرده ایم که ما از حقوق زن که صحبت تمام کشور را ندارد؟ مگ حقوق در
حتی نه تمام شهری های ما، اگر خوب دقت نماییم  ؟ ومی شوندناچیزی از شهر نشینان ما مستفید بخش است بگوییم 

آن حنجره های تحقق  روز همبستگی زنان برای تذکر و ،بالخاصه در روز هشتم مارچ حقوق زن که ما هر روز و
عاقبت نزدیک ؟؟ و می شودنا چیزی مطرح  فی صدیخود را می دریم، در کشور ما در ساحۀ خیلی کوچک و به 

کاهش جدی پشتیبانی مردم بخصوص زنان از این اصول و حقوق  و دل زدگیحقوق متذکره، باعث محدود طرح این  
 خواهد شد.   

 

بلند رعایت حقوق  فی صدیز شهر ها نزدیک گردیم، به همان اندازه موافق خواهیم بود که هر اندازه که ما به مراک
دهات نگاه کنیم، به همان  هر قدر که از این مراکز به دور رفته و در قعر روستا ها و زن را مالحظه خواهیم کرد و

 نقض کامل حقوق زن مواجه خواهیم بود: اندازه به غیابت کامل این حقوق و
ابل ق معلومات ارقامی مراجعه کنیم که بالنسبه مورد نظر ناگزیریم به معلومات وبرای شناخت ساحۀ حضور حقوق  

و حقوق زن تخمینی  عرصۀکه  کند. اعداد آتی واضح میسازد؛ می موضوع را به ما توضیح  مربوط به اطمینان
 :رعایت عملی آن بیان گر چه ارقامی خواهد بود 

، که از بودمیلیون  نفر تخمین گردیده  46ش نفوس کشور ه  1831احصائیوی سال  سال نامۀبر اساس مندرجات 
زن ( را 11161111فیصد ) 21و نیز در مجموع نفوس، تعداد  ی کرده اندفیصد آن در روستا ها زندگی م 83جمله 

تن زن در شهر  4861211تن آن در روستا ها و  1411511فیصد زن به تعداد  21، از این میدادندزنان تشکیل 
می ُکل زنان وطن ما را احتوا  فیصد 9،67، به این ترتیب زنان روستا یی کشور ما شته اندزندگی دا های کشور ما

فیصد تمام زنان کشور رئیس خانوار بوده اند، یعنی نان آوری فامیل خود را برعهده  دو 1831سال  اند، در همه انکرد
 داشته اند.

 14415811نفر نفوس کشور،  42138811ش از جملۀ  ه 1811احصائیوی سال  سال نامۀمتکی به معلومات مندرج 
که رقم اخیر م روستا های کشور حساب شده اند، مقیزن  1858111نفر زن شهری و 4351311تن آن زنان بوده که 

میلیون کوچی رقم  1،5تمام زنان هموطن ما را در بر میگیرد مجموع نفوس کشور به اضافۀ  فیصد ،9،6تقریباً 
میلیون  11،1نفر 42138811. باید توضیح نمود که به غیر از کوچی ها در جملۀ می دهدرا نشان  46238811

کنندۀ واقعیت کمی موضوع تعداد زن  ، این ارزیابی سرسری صرف بازگومی کندهموطنان روستایی ما احتوا آنرا 
 دارند؟  وق ایشان دسترسی، پسانتر خواهیم دید که چگونه اکثریت زنان کشور به چه ترتیبی به حقمی باشددر وطن ما 

 

 21نفر(، 14415811ه )که ب می کنیمکه ما از تأمین و برقراری حقوقی صحبت  می تواندحاال بهتر فهمیده شده 
زنان  روستایی هموطن ما اند،  فیصد ،9،6زن یا  1858111تعلق میگیرد که در جملۀ آن  ل کشورفیصد نفوس ک

سند اثباتی وجود داشته باشد که نشان دهد حقوق خواهران دهاتی ما در  و. اگر مدرکی می باشندکه ساکن روستا ها 
اید ، شمی شودنقض ن یا کم از کم این حقوق در حد خیلی بدوی و ابتدایی آن محترم شمرده شده و نظر گرفته شده و
ر یدن، به سحد اقل نفس کشفتاده، زن هموطن ما در یک راحتی مناطق دور ا گردیم که در دهات و میتوانستیم مطمئن

صد  مواجه میشویم که اگر و هتکان دهندبه این حقیقت  هباالنتیجمیبرد، اما متأسفانه چنین مدرکی در اختیار نداریم و 
گستردۀ خواهران ما از مزایای این حقوق بی بهره خواهند  فی صدیاگر هم حقوق زن در کشور ما تطبیق گردد، به 
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مام مظالم مرد ساالری، مصائب ناشی از جنگ های پیهم در کشور، ، مخصوصاً خواهران دهاتی ما که آماج تبود
ی ب ماندگی های قرون، باز عقئب ناشی تنگنا های فرهنگی، طبقاتی، خرافی، رسوم عادات نامعقول سنتی، مصا

  انگرومسؤولیتی کامل ا
ترین  دفاع ترین، بی ظلومبه مما را ، زنان روستایی آنهادولتی در روستا ها در برابر اعاده و دفاع از حقوق  های

در  ،می شودی که باعث حذف حقوق انسانی زنان اتباع کشور و گاهی فراموش شد گان مبدل ساخته است، اگر مظالم
 گردیده اند:این خواهران روستایی ما بوده اند که متحمل آن همه عذاب ها  کشور ما ارزیابی گردد،

 است، بد دادن عبارت از فعلی« بد دادن»، فعل زشت می شودما اعمال  که بر زن روستایی یدر صدر همه ستم های
؛ در دشمنی ها می شودمعامله « جبران خساره»صورت متاعی به حیث ه ب« شی»است که در آن زن به مثابۀ یک 

یا آدم های توسط یک طرف متخاصم به  خورد های خانواده ها، قبیله ها، قوم ها، عشیره ها و... وقتی آدم و زد و و
و قتل و قتال بیشتر میان مرد ها، دختر  سند، برای قطع و پایان دادن به دشمنی و جلو گیری از ادامۀ کشتارقتل میر

و حسن نیت برای ختم قتل وقتال مرد ها، « جبران خساره»و یا دخترانی از جانب قاتالن به طرف مقتولین، طور 
، بد، زشت، خراب، کثیف دقیقاً تطابق دارد، یعنی :در اینجا به مفهوم اصلی آن « بد»، ریشۀ لفظ می شودداده « بد»

ه ب« بد»الح ط، اصرا اطالق میکنند« بد»را منتقل بسازد به آن صفت « بدی»لغتی که معانی  نجس و هر کلمه و
قبیله به وقوع پیوسته و بالنتیجه  دو یا یا دشمنی میان دو قوم و «بدی»که میرود رویداد ها به کار  این تعبیر در این

مام مالی ا و نمو سفیدان داده است ، طوریکه گذشته های معلوم نشاباشداشخاصی گردیده  وبروز قتل شخص  باعث
قاتل،  توقف ادامۀ خصومت، جانب ضارب و جهت ختم و ،براساس فیصلۀ آن وجرگۀ تشکیل داده  ،منطقۀ مربوط

، هدمی د «بد»مقتول  رف مضروب وطبه یا قبیله  توسط جرگۀ قوم وخود خانوادۀ  فامیل و یا دخترانی را از دختر و
ناگزیر خواهند بود براساس تصمیم جرگه مواشی  یا چند دختر نداشته باشد،  دختر و ،خانوادۀ مقصر و حال اگر فامیل

 و ادبارۀ تعد فیصلۀ جرگه را در جانب متخاصم مجبور اند هر دوو یا مقدار معین پول نقد به جانب مقابل بپردازند، 
ا به و یا دختر هدختر  دختران بد داده شده، رعایت کنند به این معنی  که یعنی دختر و« بد» هویت متعلقۀ بد و نوع

هدف فرضی این بد گردد،  مواشی یا پول معینه پرداخت مییا  و ،می شوندیا اشخاصی در آورده  عقد کدام شخص و
شتی آ صلح وامکان  ،مقتول و میشده است که زن با وصلت به همرای فامیل متضررپنداشته بد گرفتن چنین  دادن و

خصومت را  عث نزدیکی و دوستی میان دو قوم گردیده و زمینۀ زدودن دشمنی وبا ومساعد ساخته  را خویشاوندی و
رف ط ، این کودک نقطۀ اتصال دومی آوردشده طفل به دنیا  رفته در بین آنها فراهم میسازد، مخصوصاً وقتی زن بد گ

آورندۀ صلح برای مردان آدمکش « شی»اهر امر در معاملۀ بد دادن زن به حیث در ظ .شناخته میشده استمتخاصم 
بدون آنکه خود زن کوچکترین منفعتی از آن دریافت کند  می شودمورد استفاده قرار داده  ناجی جان قاتالن، ،نرراد و

ه در ازای تقصیر دیگران ب تأریخ آن مسأله از زن قربانی به جا بماند، زن به عنوان قربانی نشانی در و یا حتی نام و
، اگر از موضوع بیان شاعرانه هم بدهیم واقعیت هولناک آنچه که بر می شودیا مرگ فرستاده  شکنجه گاه دائمی و

این  گرا، می گرددن ،آن زنق انسانی و جانبی که بد میگیرد، متعهد رعایت حقوتغییر نمی کند  زن بد داده شده می آید
 یدمی گوجلو خونریزی را میگیرد، واقعیت به ما  نام بگذاریم که آرامش را باز آورده و  زن را فرشتۀ آرامش و صلح

خون اش ذینفع میگردند، زن این صلح را به  اند که از این قربانی و زور گو وکه این فقط  مردان حریص آزمند 
 بهای حیات خود تأمین مینماید.

با  ،می شوده و زن به صورت شی طرف معامله تلقی در بد دادن حقوق انسانی زن به صورت کامل حذف شد  -
و  برای زن حرف زد، شاعرانه خوشکن و دلعناوین از  نمی توانحذف انسانیت در زن و نقض صریح حقوق او، 

 راضی به چشم پوشی از انسان بودن نمود.« فرشتۀ صلح»او را با دادن نام بیهودۀ 
 )فامیل، خانواده به طرف متضرر« جبران خساره»ارزش به شکل به حیث یک متاع بی « بد دادن»زن در معاملۀ  -

د گاو گوسفن« زن»عشیره ها تا حدودی بجای  ، در بعضی از مناطق و«می شودپرداخته »یا عشیرۀ مقتولین(  قوم و
، د، مگر گاهی سبب این تعویض را که متذکر میگردنمی دهدیک گام به پیش را نشان  تغییرنموده اند، این  نجا گزی را

تعویض قسماً بدان جهت بوده است که گوشت زن قابل خوردن نیست و زن پشم زیرا ، می دهدبه انسان تأسف دست 
بودن زن را عریان « جبران خساره»، تعویض مواشی به جای زن به خوبی ماهیت متاع می دهدروغن ن شیر و و

 .می کند
 بسیار تکانچه می آید، گفته ها و شنیده ها در این باره  داده شده« بد»باالی زن « بد دادن»و اما اینکه بعد از   -

صورت عجیبی، به مرگ آنان ه و ب بد گرفته شده زیاد عمر نکرده اندشنیده شده است که اکثر زنان  ،می باشددهنده 
می  ی، چنان موقعیتمقتولفامیل  نزدشده گرفته خانواده های ایشان نیز رضایت داشته اند، شنیده شده است که زن بد 
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مقتول، در پ شنیده شده است که مادر وبوده است،  یسه میاکنیز یا بردۀ مؤنث، به آسانی با آن قابل مقجایگاه  که  داشته
است، مگر دست به  می توانستهه نموده اند که او اگر فرار ن میاذیت  روز چنان آزار و شده را شب و گرفته زن بد

 نآن به میا بد دادن، تداوم دشمنی را به صورت خشونت بار شی ازدلخراش نابعضاً وقایع  ،برده است میخود کشی 
  .آورده است می

 

           دنیای وجودی حذف شده حساب کنند، دیگر  ند، او را ازمی کردزن به بد داده میشد، دیگر اقارب او سعی وقتی 
  هویتی   موجودی به آن اسم وکوشش میشد از او اسمی گرفته نشود و در هیچ زمینۀ از او یاد نگردد، انگار اصالً 

ه اند و برای مواجه می کردوجود نداشته است، این شیوه شاید به دلیل پوشانیدن گناهی باشد که همه آن را احساس 
بد دادن که شده میداده اند.  این است معنی  رأی به حذف وجود زن بد داده ،عمومی خویش نشدن با وجدان فردی و

اما  می گرددسوب گرچه امروز بد دادن  جزء زشتی های گذشته مح ،تأریخ روستا های کشور ما آنرا به خاطر دارد
تا  و اقتصادی جامعۀ عقب مانده حضور طبعی داشته باشد ساالری در مناسبات اجتماعی و مرد و تا زمانیکه خشونت
دادن محتمل خواهد بود و این وقایع عمدتاً در دهات به وقوع  وع  بدوقپا بر جا باشد، عقب مانده  زمانیکه فقر و نظام

 پیوسته و خواهد پیوست. 
 

، آن زن که مورد تجاوز دسته جمعی افراد مسلح متعلق می باشدعمدتاً آماج این همه مصائب که  است زن روستانشین
وز افراد مسلح متعلق به قوماندان های بازهم مورد تجا هدختری کروستایی بود، آن  ،به نیرو های پولیس قرار گرفت

می ، زنانی که از ازدواج های اجباری زجر می کرددر ده و به دور از مرکز ادارۀ محلی زندگی  ،محلی قرار گرفت
خواهران روستایی ما اند، کودکان دختر که قبل از رسیدن به سن  عمدتاً  به پیره مردان به فروش میرسند، و کشند

عمر  زیاد مرد پرتاب میگردند و بعداً به همین دلیل مصاب به امراض گردیده و هم بستریصیبت معقول قانونی در م
، می شودشکنجه  زن روستایی است که شش ماه در زندان شخصی در زیر خانه قید و ، روستائیان ما اند،نمی کنند

ب .  ضرمی شوداش سالخی دهن  ، زن روستایی است که لب ومی شودبینی اش بریده  زن روستایی است که گوش و
، می شودعادی محسوب  بعد شوهر، یک امر روزمره و جانب پدران، برادران و زنان در دهات از شتم دختران و و

، در دهات انواع متنوع می شودنیز مسایل کامالً قابل اغماض تلقی  ستم های خانۀ خسر از جانب خشو ننو و ایور
دهن زن بسته است و حق بلند کردن جود دارد، در جامعۀ بسته که نامرعی برای زنان و اذیت پنهانی و آزار و

همچو شکنجۀ دائمی زن  دهاتی را است، این اذیت و آزار های جنسی  اعتراض، شکایت و فریاد از او گرفته شده
ی اندگ. به علت عقب ممی نمایند  ءمی آزارد، مردانی از اقارب و همسایگان، از این دهن بسته بودن زنان استفادۀ سو

شان لهوسان را خورده و احساسات ای، بیشتر دختران روستایی، فریب ب«گوش بسته بودن چشم و»نیک تلقی کردن  و
 . می شودبه بازی گرفته 

 

ل امج برقرار است درآن نامی جامعۀ قرون وسطاییبد از شرم وهراس هنوز پردۀ ضخیم  در جامعۀ افغانستان که تا
م و کنیشناخت های دقیق در بارۀ زنان مصیبت زده دسترسی پیدا  گاهی ها وآبه ، تا در اختیار داشت نمی توان آنرا

یری گافتاده اند، تا راه حلی برای جلودارای چه پایگاه های اجتماعی بوده اند که به این روز بدانیم که چند فیصد آنان 
آسیب پذیر را در  قشار نادار وا وضعیت طبقاتی در دهات نیز طبقات ودد. جو گرو  از بازاری شدن انسان جست

ع اکثراً و چنین فجای می دهد فقیر را آماج قرار که مصائب از این قبیل بیشتر دهاقین تهیدست و می دهدموقعیتی قرار 
ث انا از جانب لومپن های که در جامۀ قوماندان های  محیل محلی مستور گردیده اند و نیز همدستان تأریخی آنان بر

 بقو عاساسی موقف ضعیف زن در جامعۀ روستایی کشور مصیبت فقر  ، علت عمده ومی شودیل تهیدست دهات تحم
روستاییان مظلوم ما ناگزیر بوده اند، به  ،فامیل معیشتاست، که گاهی به منظور تأمین  ماندگی اقتصادی و فرهنگی

 .دهند تبادلۀ زنان خود حتی با مواشی نیز تن در
 

 :ق زن اما تطبیق ماهوی و کیفی حقو و
زن »که اصطالح  می گردد، شامل رفتارهای می شودشور روا داشته زن روستایی ک ستم که بر این همه مظالم و

نان را یی به احترام زبیان آن خواهد بود، البته زن ستیزی حتی ساده ترین بی اعتنا کامالً قاصر به افاده و« ستیزی
 .می کندنیز محاسبه 

و حتی تا مراحل آخر حکومت کمونیست موکراسی یت های که زنان افغان در دهۀ داز آزادی ها و مصونی نمی توان
ازآن بهرمند بودند، انکار آورد، ولی بازی های خطا آمیز سیاسی در آن دوره ها همۀ آن داشته ها را که حاصل  ها

ا به نقطۀ سقوط داد اجتماعی موقعیت حقوق زن ر –رشد عادی جامعه بود به باد فنا داد، انحطاط پی در پی سیاسی 
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، تفاوت اساسی در این است که می شوده ش تشخیص  1828که بسیار عقبتر از مرحلۀ تکاملی قبل از قانون اساسی 
م حاکفضای حصر به دلیل آوری نداشت، زیرا  در آن زمان زن برای به کرسی نشاندن حقوق حقۀ خود نیاز بی حد و

حقوق حقه بود، اما امروز که ذهنیت های عام شدیداً ردیکالیزه شده است،  بر ذهنیت عام طبعیتاً آماده به پذیرش این
 هد اش قتل، معیوب ساختن، جراحت های وخیم و یگانۀشاهد  ،زن بیچاره ناگزیر است مثالً برای اینکه عضو زن فامیل

ی اگر سلسلۀ رشد عادبیاورد  تا مگر مورد قبول واقع گردد، بینه  است  دلیل و ، مجبورمی تواندشتم بوده  ضرب و
، اصوالً زن جامعۀ نمی شدریزی نظام متعادل وبا ثبات زمان، شکسته  و توسط  درهم می یافتهمان زمان ادامه 

 تر قرار میداشت. افغانی در یک مرحلۀ  متکامل
 

، هددمی مرز های حقوق زن ُرخ  عیینت قنینی که در اورگان های دولت پیرامون، تشخیص وت وقایع سیاسی و امروز
)ولسی جرگه و  پیشروی آن، در پارلمان حساسیت ها در برابر حقوق زن و ها وعکس العمل حاکی از آن است که 

، واقعیت این می باشددهات حایز آن دیدگاه  در مشرانو جرگه( همان عکس العمل های آشنای است که طبقۀ مسلط
یا مثالً باطل شمردن یکی از مواد قانون اجراآت  است که حساسیت در برابر مسودۀ قانون منع خشونت علیه زنان و

حقوقی در محل وقوع ، همنوایی اعضای پارلمان ما  جزایی مبنی بر شهادت اعضای فامیل در بارۀ حادثات جزایی و
ک شارکت ایدیولوژیرا با زورمندان مرتکب آن اعمال، عریان ساخته است، حتی بعضی از زنان نماینده نیز در چنین م

پسا جهاد، در نظام حاکم، خوب  نزمین داراکه مواضع زورمندان دهات ما و  می شوددارند، دیده  حضور و دیدگاهی
آنان را به مخاطره مواجه بسازد و یکی از موضع  نیرومند اند و قادر اند از جوالن نهضت های جلو گیری کنند که 

 .      می باشدعادالنۀ شان  شروع ورسیدن به حقوق م این جنبش ها تالش زنان برای 
 

، این جنبش سعی نمود حقوق راه افتادقانونمند سازی در کشور به  در طی دوازده سال اخیر یک جنبش قانونگذاری و
دهد، بدین منظور، دولت افغانستان تشویق گردید تا در گام نخست در تعهداتی که با  زن را در اولویت هایش قرار

 اصول جهانی ناظر بر رعایت دقیق حقوق زنان را به حیث یک تعهد ش ها وارز جامعۀ بین المللی به عمل می آورد،
 «رفع کلیه تبعیضات علیه زنان»به حوزۀ حقوق زنان مانند میثاق از میثاق های مربوط  این مسیر که در پذیرا شود،

که  مرد وق زن باحقو تساوی  گنجانید، در قانون اساسی کشور نیزاز اصول آنرا  افغانستان بعضی و را متعهد گردید
 درج است در کنار میثاق قبلی نیز به صورت جدی قابل رعایت( 1166سیاسی ) المللی حقوق مدنی ودر میثاق بین 

 .دانسته  شد
 

بعضی از متون قانونی ما که از دوره های قبل از بحران های سیاسی مانده اند، تا حدودی به سالمتی حقوق زنان 
، اشندمی بهمزمانی کردن با جو حقوقی دنیای امروزی نیازمند نیز  ،الذکرقوانین اخیر ، که اینکشور توجه داشته اند

 -جرگه  بر فیصلۀ ولسی نی رئیس جمهور نافذ گردیده بود، بنایاساس فرمان تقن قانون منع خشونت علیه زنان که بر
وطن  کامل و سرتاسری حقوق زنان علت دیگری که تطبیقاز انفاذ برون کشیده شد.  - که دلیل آن قبالً تصریح گردید

تردید جدی قرارداده است، فقدان فاحش حاکمیت قانون در کشور است، این وضعیت ناهنجار سبب  را مورد شک و
 مندان سازگاری ندارد، بروی کاغذ باقی مانده وروزبا منافع  گردیده است که تقریباً تمام قوانین مخصوصاً قوانینی که

نزد مردم از اعتبار خود بکاهد، که در این میان قوانین بالنسبه  رزش خود را از دست داده وا به مرور زمان اهمیت و
 .جانبدار حقوق زنان نیز در تعلیق قرار خواهند داشت

 

منظم  قوانین  مملکت را آسیب  عمومی حضور قوی وفضای سال عمر دارد،  85قانون زدایی که در کشور ما تقریباً 
 .می باشده اولین قربانی و متضرر این حالت، موقف آسیب پذیر زنان جدی وارد آورده است، ک

حوه اداره به ن قضایی و در قسمی می یابند، در مراجع عدلی و ل تطبیق نسبی وکه مجا مربوط به حقوق زن آن قوانین
 .ی گرددم کار دست خالی به قفس بی دفاعی اش بر ، که در نتیجه زن در آخرمی شوندر تفسی رانۀ تعبیر ود ساالرم
 

در اختیار اکثریت عظیم زنان کشور بخصوص  ایده و آرزوی آن تا حالمعنی  حقوق زن حتی درطوریکه مالحظه شد، 
 طبق دساتیر آنان حاال هم ضمانتی برای مستحق بودن حقوق ایشان ندارند و خواهران دهاتی ما قرار نگرفته  است،

دن را مجال تپی، زن ستیززورمندان  د،نبه حقوقی نمی رس ن،، زنان شهری با نقض حاکمیت قانومی کشندستم  ،قرون
ان کامل حقوق زن، این عوامل باعث گردیده تا  افهام گردد که برای نیل به اهداف اصلی تأمین نمی گذارندزنان برای 

 جدی که خطرآن  تنگنا ها باید فهرست ، که در و درازی در پیش باشد تا هنوز راه دور  -و در عملدر نظر  -
  رفت.گ  حساب به  نیز باید  می کندقلمرو حقوق نیم بند زنان را تهدید  ،تحوالت سیاسی نه چندان امید بخش کشور
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در شهر اصالحات ما در حوزۀ حقوق زن نیز دارای نهاد های اساسی پایه یی نمی باشد،  همین است که تحوالت و
 ه ایعد ها و تحصیل کردهصحبت ها و مجالس ما  تجملی در ویترین های ما حقوق زن به شکل یک پدیدۀ لوکس و

خوش نام  این عجوبۀ خوش رنگ وکه  نمی داندزن بیچارۀ روستایی و  می کندمحدود ما شهری ها، خوش نمایی 
شهری فاقد امکانات، در این قابل درک است که تحصیل کرده و  . و این وضعیت واقعاً غم انگیز است... وچیست 

ور و اکثریت زنان کش قابل درک است که بدون همبستگی مستحکم زنان شهری این هم اما تقصیری ندارد،  وضعیت
مادر کشور افغانستان احقاق حق نخواهد شد، باید حقوق زن در کشور را به اکثریت مستحقین آن ، یعنی زنان دهاتی

وق اش مجهز نمود، زنان قآگاهی های الزم به حبه ما را روستایی  خواهر یعنی زنان روستایی وطن رسانید، باید
 باید تجلیل روز همبستگی زنان، هشتم ند،نبپوشا عملخواهند توانست با ایفای نقش خود حقوق زن را جامۀ روستایی 

تحقق همبستگی زنان افغانستان در دهات، به مشروعیت حقوق ایشان زندگی می بخشد  ها ببریم، مارچ را به روستا
 .می آورند، بدست می باشندکه مستحق آن  خواهران ما جایگاه اصلی شان را و
 

 پایان
 

 یادداشت: 
جناب  ،سینیاکادمی با اهمیت استاد عالیقدرم کاندید ها راهنماییساسی این نگارش مدیون مات ادر تهیۀ بخشی از معلو

 .سپاسگذار تذکرات عالمانۀ شانباشم،  اعظم سیستانی می
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