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 ن مختصر از نشیب و فرازهای زندگی زنان افغاحی شر

 )به مناسبت روز بین المللی زن(

 

با آغازقرن بیستم سیرتحول درجهان سرعت گرفت. پیشرفت های تخنیکی توأم با اختراعات درساحات 
مهم، تمدن جهانی را چنان به شدت بسمت دگرگونی ها کشانید که نظیرآن درهیچ یک ازاعصارگذشته 

 باهم نزدیک دیده نشده بود. درطول این قرن به همان اندازه که پیشرفت های تخنیکی، جهان پهناور را
ساخت وسطح زندگی ودانش بشری را ارتقا داد، به همان شدت ارزش های جدید را درفرهنگ ومناسبات 
اجتمانی به وجود آورد وشیوه حیات وطرز دید فردی واجتماعی انسان را تغیرداد. دراثراین تغیرها وبا 

تکی به "عنعنه" و"تجدد"، گذشت زمان، کشمکش وجدال بین پدیده های "نو" و "کهنه"، بین اسالیب م
بین عقاید "محافظه کار" و "لیبرال" وافکار به اصطالح "ارتجاعی" و"مترقی" وتوأم با آن تفاوت ها 
دراندازۀ "فقر" و "غنا" و درعین زمان "آزادی" و "استبداد" درداخل کشورها و هم در سطح جهانی 

 روبه افزایش گذاشت.

راهش  ن دچارنشیب وفرازهای مدهش گردید وچند باردرطول این قرکه یکی ازکشورهای جهان 
افغانستان است که درنهایت این  ،زمانی به عقب تغیردادو  رادرجوالن این کشمکش ها گاهی به جلو

 قرن نداشت. واقعا اگراوضاع غازآکشوردراخیرقرن بیستم به وضعی گرفتارشد که چندان تفاوتی از
 ک کشوری یادیده می شود که افغانستان نمونه  ،مقایسه کنیماوضاع صدسال قبل  اجاری افغانستان را ب

بین "عنعنه" و "تجدد"  ها که حاصل همه تالش های ارتقائی آن در برخورد متواترگرایشاست درجهان 
تان برعکس افغانس ،اغلب کشورهای جهان را ترقی واعتال را پیموده اندکه دراین صد سال  بهدر رفته  و

ان روفمی توان با ارائه مثال های را  سال قبل برگشت کرده است. این ادعا صدبه وضع  تجها از بسا
 در زمینه های مختلف به ثبوت رسانید که از جمله یکی هم در رابطه با نهضت زنان است.

عنعنه با داشتن ریشه های عمیق تاریخی وفرهنگی در جامعه افغانی نقش بسیاراستوار دارد که پیوند 
 یاستحکام آن افزوده است. دربعضی موارد عنعنه حت و ینی در بسا موارد به اعتبارآن با ارزش های د

ارزش های دینی در جامعه کسب کرده ومردم به رعایت آن خود را بیشتر و شترازاصول یاعتبارعملی ب
موقعیت های جغرافیای ومحلی داخل کشور از هم  باد. عنعنه در افغانستان از یکطرف نمکلف می دان

اقوام مختلف افغانستان با عین اقوام که در کشورهای همجوار  تاز طرف دیگرعنعنا ،متمایز میگردد
محیط مشترک  فرهنگی، لسانی و قومی قرار گرفته  و بناًء شباهت ها و تأثیرات ریزیرتاث ،زیست دارند

 .دنمتقابل را به هم می رسان

لی و ،نکه عنعنات افغانی در مسائل مربوط به زنان بین اقوام و مناطق مختلف از هم تفاوت دارندبا آ 
ازجمله حقوق، وجایب  یک عامل عمده در همه شئون زندگی و ،که باشد یعنعنه در مجموع به هر شکل
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ت اشی با درنظردئونقش زن ها در افغانستان محسوب می شود. اگربه شرح حال زندگی یک زن روستا
نقش زن را در  گیبه واقعیت های عینی برمیخوریم که چگون ،ارزشها ونقش های مربوط دقت کنیم

عنعنوی )مردساالر( به وضاحت بیان می کند. وقتی به زندگی شهری نظراندازیم، آن وقت  ۀیک جامع
اوت د که تحت تاثرجامعه مدنی وتجدد گرائی قرار دارند وچهره متفنارزش های دیگرمطرح می گرد

 شکار می سازند. آرا  از روستا

نقش زن شهری که برخوردار  ،شهری بازمیکند ۀکه تجدد راه خود را نخست بین طبقات نخبین طوراهم
 ً زن  ت، بانگی اسهدانش وتماس وسیع باپدیده های جدید تخنیکی وفر زندگی، سویۀ بهتر ازشرایط نسبتا

چانس کاریابی وحصول عاید، حق  ،زن ومرد ی فرق می کند. ادعاهای مبنی برتساوی حقوقئروستا
زادیها، آدر ساختارهای سیاسی ودولتی، مود وفیشن، تالش برای داشتن  اعیتعلیم وتربیه واشتراک مس

ً آلی وشخصی، حق انتخاب یکسب صالحیت های بیشتر در امورفام همسر وغیره از جمله  زادنسبتا
سسته شدن نظام مرد ساالری را درشهرافاده می مسائل حاد وداغ زنان شهری اند که همه درمجموع گ

که ارزش ها در جامعه عنعنوی روستائی باپدیده های تجدد پسندانه شهری یک  کند. از همین جاست
تقسیم می کنند.  دورند وجامعه را بطورکل به دوگروپ اغلب متضاآ خصلت دوگانه را به وجود می

ً ی بحت  میشهری و روستائی  زندگی  ای ین دو شیوهب ککاصطاین تضاد ها موجب برخورد وا عضا
 شوند. 

 ناونگر از این مشخصه های عمومی بگذریم ونگاهی به اوضاع جاری کشوراندازیم، پدیده جدید اگر
مروز ا بت آن تایاز می گردد ومصآغکه از کودتای ثور ستوضع رقتبارزنان افغانستان ا کننده همانا

سه دهه اخیرنظم وامنیت درهمه جا برهم خورده،  گ های دوامداردوام دارد. در این مرحله که در اثرجن
مهاجرشده  و کاشانه درداخل وخارج کشوربیجا ترک خانه و اکثرمردم با ویران گردیده و دهات کشور

 ارجخطی دو دهه مهاجرت ها به  .بی سابقه افزایش یافته است زنان کشورنیزبطور اند، مصبت بر
را  وخصوصیات نو ظهور گزینان درایران وپاکستان شرایط جدید واقامت درکمپ های پناه کشور

 سی آن درخور توجه است. رن به وجود آورده که برنادرحیات ز

مسلم است که حقوق زن ومسائل مربوطه را نمی توان از تحوالت عمومی جامعه جدا کرد، زیرا زنان 
قیم ویا غیرمستقیم شریک نفوس کشوردر تمام شئون حیات بطورمستنصف خواهی نخواهی به حیث 

که به نقش زنان در جامعه اثرمیگذارند، همانا مسئله امنیت ومصئونیت  یعواملزجملۀ وسهیم اند. ا
سطح دانش عمومی ومسلکی،  زۀقانونی، انکشاف اقتصادی ودسترسی درزمینه های کار وفعالیت، اندا

ه استفاد، اطالعات عامه در کشور توسعه رسانه ها وروابط سیاسی وفرهنگی با جهان خارج،  برقراری
سائل مدرن زندگی وازهمه مهمترموجودیت پایه های سالم و وروزافزون ازپیشرفت های تخنیکی 
زنان می باشند که هر یک به ذات خود در  راستای حمایت از عقیدتی، فرهنگی وعنعنوی جامعه در

  .هم رابطه ناگسستنی دارندباهریک ثربوده وؤشان در جامعه م تحول وتکامل حقوق زنان و نقش

 تغیر می کنند، تحول نیزبا حسوسعنعنوی که عوامل فوق به کندی و بطورتدریجی ونام معۀدریک جا
می س نن احساآمقاومت در برابر ی وطبعی صورت می گیرد که لزوم برخورد وطگذشت زمان بشکل ب

و سازگارمی شوند وبدون  ناشآبه عبارت دیگردرهمچوجامعه مردم باتحول تدریجی قدم به قدم  شود،
عنعنوی تحوالت عمده به شیوه های دستوری از  ۀاگر در یک جامع اما .می گردند یراذمقاومت آنرا پ

درآن  ،یندآدر ءبه سرعت از طرف دولت به منصهء اجراو طریق اصالحات حقوقی وسازمانی به عجله 
صورت گروه های عنعنوی جامعه که در عین زمان اکثریت را تشکل می دهند، این نوع تحوالت آنی 
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یک تعرض وحمله بیرونی  ۀابثآنرا به م خود دانسته وای یک نوع سقوط ارزش های قبول شده  را
ندازه که دراین حال به هر ا .ن موقف میگیرندآدر برابر فوراً  درحریم آن ارزش ها تلقی می کنند و

به همان اندازه شدت مقاومت گروپ های  ،دنارزش های عنعنوی ریشه های عمیق در جامعه داشته باش
اه ر و نی جدی تر می گردد وبه همان پیمانه معبرتحول در جامعه تنگترآعنعنه گرا در برابرتحوالت 

 اتی در بعغی موارد عکس العمل هح ؛ی ترمی شودطوسرعت آن ب پیشرفت آن دشوارتر
قوط س "با شعله ور شدن جنگها، رژیم "تجدد گراکه شدید وجدی می باشد  یدربرابرهمچوتحوالت به حد

می گیرند. با این وضع همه دروازه های  "محافظه کار و عقب گرا"می کند و جای آنرا قدرت های 
  د.ند وچرخ های جامعه به عقب کشانیده می شونتحول برای جامعه برای مدتی مسدود می گرد

ه وقوع بسیارمتفاوت ب ه نحویه قرن بیست نظراندازیم، این حالت دوبار، امابدراگر به تاریخ افغانستان 
تن رف در نتیجه بربادو شوب وپراگنده گی آپیوسته که در هردو حالت کشوراز مسیرعادی به سوی 

 زحمات چندین ساله کشانیده شده است: 

"عقب گرایانه" در برابر رفورم ها  یبود که قیام ها یکی درسالهای اخیردهه  سوم قرن بیستمـ ـ 
"تجددگرایانه" واما پرشتاب دورۀ امانی صورت گرفت ومنجر به سقوط رژیم و قطع اصالحات در 
کشور گردید. باید گفت که این اصالحات فاقد منشأ ایدیؤلوژیکی بود وهیچ قدرت خارج از آن حمایت 

بود وفقط آرزومندی شخص شاه امان هللا را منعکس می نمی کرد حتی  دست خارج برضد آن فعال 
ی در جامعه عنعنوی افغانستان مبادرت ئساخت که به تقلید از تحوالت ترکیه به ترویج تمدن اروپا

 ورزید. 
 

( بود که رژیم می خواست 1978)اپریل 1357ستی مسما به "کودتای ثور" یدیگربا کودتای کمونـ ـ 
لوژیک کمونیستی تعویض کند وآنرا ئونوی افغانستان را با ارزش های ایدتمام ارزش های اسالمی وعنع

ل نماید. در یمردم تحم ربه شیوه های دستوری، توأم با زور اسلحه  و به کمک قوای متجاوزشوروی ب
 اقدامات رژیم وبرابراین تحول نه تنها حلقات عنعنه گرا، بلکه همه مردم درمجموع قیام کردند و علیه 

 تجاوزشوروی به جهاد پرداختند. علیه  در نهایت
 

ولی حرکت محافظه کارانه در امور  ،کشیدنماه( طول  9آنکه رژیم )سقوی( بیش از ) اول با ۀدر دور
زنان از طرف رژیم بعدی چندین سال ادامه یافت وتحول بصورت بسیارتدریجی وبا کندی بیش حد 

 صورت گرفت و 1927اخیردوره امانی  سال بعد از رفع حجاب که در سال 30همراه بود. درست 
( عملی شد که در 1959د خان )ؤوخ گردید، باردیگردردورۀ  صدارت محمد دانسرژیم م در اثرتغییر

 قبال آن زنان به پیشرفت های قابل مالحظه نایل آمدند. 
جاً یدر دورۀ دوم یعنی با آمدن رژیم کمونیستی، تحول و اصالحات به نحوی رویدست گرفته شد که تدر

هری شمنجر به فرهنگ فساد وبی بندباری گردید. کمونست ها کوشیدند زنان بخصوص دختران جوان 
لوژی طوری به کار گمارند که عملکرد آنها با ارزش های ئورا زیرنام آزادی در خدمت حزب و اید

 کانونعمومی جامعه کامالً در تناقض قرارگرفت، ازآنرو موجب بروز برخورد ها وکشیده گی حتی در
خانواده وبین فامیل ها شد. زنان دراین دوره بطورکل به زنان حزبی وغیرحزبی تقسیم شدند و یکی در 
برابردیگر ودرمجموع همه مردم با انقسام به حزبی وغیرحزبی علیه یکدیگرقرار گرفتند. وکاربجای 

 . نددرسید که زنان و دختران مثل )ناهید شهید( جان خود را دراین مبارزه قربان کر
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و در رابطه بامسائل زنان موجب عکس العمل های جدی ی خلقی و پرچمی کمونیست ها" اصالحات"
. با آنکه محتوای این فرمان چیزی تازه هفتمبخصوص بعد ازاعالم فرمان شماره ، گسترده بین مردم شد

نبود، ولی شدت عمل کمونیست ها درتطبیق مواد آن، از همه مهمترکشانیدن جبری دختران وزنان به 
که هدف اصلی آن اشاعه افکارکمونیستی در بین عوام بود،  موزی"سواد آ"کورس های به اصطالح 

ناف کشورعلیه کمونیستها بیش ازپیش تقویه ای مزید را دراطراف و اکه زمینه های برخورد و قیام
 کرد.

ای داخلی جنگ هبا سقوط رژیم کمونیستی وجاگزینی رژیم تنظیمی، رسیدگی به امورزنان نسبت شیوع 
مهاجرت های مزید در داخل وخارج کشور شکل دیگربه بین تنظیمهای رقیب، بخصوص در شهر کابل و

 حلقات افراطی تنظیمی درچنانکه ت های بیشترشدند. خود گرفت و در قبال آن زنان افغان دچارمصیب
مورد حقوق زنان فتوای شرعی صادر کردند و آنرا طی یک اعالمیه رسمی به حکومت تنظیمی جهت 

 مصیبت هایتنفیذ ارائه داشتند، اما جنگ های خونین بین گروه های قدرت طلب مجال اجرای آنرا نداد. 
 رگ و خونبار است که بیان آن در این مختصر نمیگنجد.وارده بر زنان طی این دوره آنقدر بز

طالبان کابل را اشغال کردند، آنها اجندای ناتمام تنظیم های افراطی را در  1996متعاقباً وقتی در سال 
نیافته بود، آنرا طالبان به ء مورد زنان روی دست گرفتند وبه آنچه که حکومت تنظیمی فرصت اجرا

 تطبیق گذاشتند.  شدت وقساوت بیحد به معرض

 وضع در اینجا قابل ذکراست: از روزیکه طالبان محدودیت ها وقیود چندین جانبه را برزنان کشور
بین المللی وسازمان های مدافع حقوق  معۀنمودند و در تطبیق آن از شدت عمل درشهرها  کارگرفتند، جا

مغایر نورمهای قبول شده ای بین بشراین روش طالبان را مورد انتقاد ونکوهش جدی قرار دادند وآنرا 
المللی دانستند ودر برابرآن صدای اعتراض را در اطراف واکناف جهان بلندکردند. جنبش مسما به 

در  نهای مدافع حقوق زن در اتحادیه اروپا دست بدست هم دادند وا)اکثریت زنان( درامریکا باسازم
 موقف گرفتند وبر کشورهای جهان فشار برابرروش های )تبعیض جنسی( طالبان درافغانستان شدیداً 

آوردند تا ازشناسائی رژیم طالبان خودداری نمایند. این مبارزه در بین بعضی حلقات افغانی به دو سمت 
اثربخشید: عده ای به حمایت از حقوق زنان با این حرکت پیوستند، وعده ای دیگردربرابر آن به نحوی 

 به حمایت از شیوه طالبان برخواستند. 

واضح است که با سرنگونی طالبان، گروپ حامیان حقوق زن در موقف پیروزمندانه وفعال قرار گرفتند 
برای زنان پس از سقوط روز بر فعالیت های خود در این راستا افزودند. درکابل که فضای آن روز ب و

 دست آورندشدند که حقوق ازدست رفتۀ خویش را ب رکرد، زن ها امیدواریبطور محسوس  تغیطالبان 
ادامه دهند. با آنکه بعدازسقوط طالبان یک عده ای کم  وبتوانند به کار و فعالیت خود مثل سالهای قبل

بهبود مزید  دلهره اند ومنتظر زنان خود را از قید چادری آزاد ساختند، ولی عده ای دیگر در ترس و
تر نگذاشته  و در دهات واطراف اوضاع می باشند. این تحول تا هنوز از شهرکابل وچند شهردیگر پا فرا

برجا است و زن روستائی  کشورمثل سابق نظام )قوماندان ساالری( توأم باعنعنه )مردساالری( پا
درهمان تنگنای عنعنوی زیست می کند. در راستای این تحول قابل ذکراست که جامعۀ عنعنوی افغان 

بازهم آماده قبول دگرگونی ها  ،آزادی زنانبا خصلت مردساالری با وجود سوابق چندین ساله در ساحۀ 
 در این زمینه نمی باشد و هنوزهم قوه های سیاسی )محافظه کار( با تعبیرها وتفسیرهای خویش درمورد
زنان دست باال دارند و میخواهند برای نیل به اهداف سیاسی خود مثل سابق از این موضوع بهره 
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اری، مردم عامه را که سخت در برابر زنان دچارتعصب تبلیغ وسیع علیه تحول ج برداری کنند و با
 می باشند، برانگیخته وتحریک نمایند. 

قانون  54و ماده  24به تأسی از ماده است که « منع خشونت علیه زن»قانون همانا  یکی از این مثالها

 10پس از تصویب شورا و توشیح توسط رئیس جمهور وقت حامد کرزی بتاریخ اساسی جدید کشور

هیچ مخالفت در در آنوقت  و دگردینافذ رسید و( در جریده رسمی به نشر 2009آگست  4) 1388اسد 

وقتی کمسیون امورزنان ولسی جرگه  ( 2013)می  1392در ماه جوزای برابر آن صورت نگرفت، اما 

آنرا به غرض تصویب به مجلس عمومی رویت داد، موجی از انتقادها مبنی بر  ،پس از باز نگری
یت ضد اسالمی بعضی مواد آن  فضای تاالر ولسی جرگه را پیچانید و تصویب آنرا به مقصد ماه

بررسی مجدد به تعویق اندخت. اینکار سروصدا های بسیار را در رسانه ها و اجتماعات مدنی به وجود 
ند آورد و عده ای به حمایت از آن قانون دست به مظاهرات و گردهمآئی ها در داخل و خارج کشور زد

 و از ولسی جرگه خواستند تا قانون مذکور را بدون تعدیل هرچه زودتر تصویب نماید.

از طرف عده ای از وکالی محافظه کار ولسی جرگه بیشتر « منع خشونت..»دالئل مخالفت با قانون
 "نکاح صغیره"و معضله  زوجات"تعدد نامیده اند ، " امن" که آنها آنرا "خانۀ فساد؟؟" خانۀ" موضوعبر

دورۀ امانی می در  1303به یاد مباحثات لویه جرگه  موضوعات  ما رامتمرکز بود که متأسفانه این 

  سال قبل محسوب میگردد. 90به "عقب گرایانه" اندازد و این یک برگشت 

که به اساس آن  گردیدهموارد خشونت علیه زن مشخص اول قانون مذکوردر ماده پنجم این فصل 
 ارتکاب اعمال ذیل خشونت علیه زن شناخته میشود:

 ـ تجاوز جنسی،  1

 ـ مجبور نمودن به فحشاء،  2

 ـ ضبط و ثبت هویت مجنی علیه )زن متضرر( و نشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند، 3

 ـ آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سائر مواد ضررناک،  4

 ـ مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سائر مواد ضررناک،  5

 ـ مجروح یا معلول نمودن،  6

 ـ لت و کوب،  7

 ـ خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج ،  8

 ـ بددادن،  9

 ـ نکاح اجباری،  10

 ـ ممانعت از حق ازدواج و یاحق انتخاب شوهر،  11

 قبل از اکمال سن قانونی، ـ نکاح  12

 ـ دشنام، تحقیر و تخویف،  13

 ـ آزار و اذیت،  14

 ـ انزوای اجباری،  15

 ـ اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر،  16

 ـ منع تصرف درارث،  17

 ـ منع تصرف اموال شخصی،  18

 ـ ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی،  19

 ی،ـ  کار اجبار 20

 قانون مدنی،  86ـ ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج ماده  21
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 ـ نفی قرابت. 22

ه عنعنتسلط فقط در حدود حرف باقیمانده و هنوز هم دولت  اقدامات  همه ،متأسفانه طوریکه دیده میشود

قف جامعه مو "ناشی از خصوصیت "مردساالریمختلف افکار محافظه کارانه زیر نام دین با تعبیرهای و 

می موارد در تماخشونت علیه زن افغان  بلکه عمالا  ،هگرفتهای قانونی قرار ه گناننه تنها در ت زنان کشور 

 .به اشکال و انواع مختلف کسب شدت کرده استروزبروز  فوق الذکر

هشتم  داشت ازمعاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، همزمان با گرامی تئهیدر این مورد 

 هایهای گذشته حضور زنان در نقشهرچند طی سال»: که  اعالم کردامروزروز جهانی زن در کشور،  ـ مارچ
. سمبولیک و محدود به مراکز والیات بوده است نوز هم ناکافی و بیشتر به شکلرهبری کننده افزایش یافته، اما این نقش ه

روند  باشد تا همهای بیشتری میزن، ملل متحد در افغانستان خواهان انجام تالش با تکرار شعار امسال روز جهانی
 .«شوند زنان افغان تبدیل های واقعی براینابرابری برعکس گردد و تعهدات انجام شده هم به فرصت

 

میزان قربانیان زن در  های بیشتر علیه زنان نیز اشاره کرده افزوده کهاین سازمان به اعمال خشونت
افزایش داشته است. به گفته سازمان  ۲۰۱۴نسبت به سال  سی و هفت درصد ۲۰۱۵های جاری در کشور، در سال خشونت

د. روجدی به شمار می های ناپسند، هنوزهم یک نگرانیتهای گسترده علیه زنان و پیروی از سنخشونت ملل متحد، ادامه
شاهد رویدادهای هدفمند، تهدید و ارعاب زنان در زندگی  ۲۰۱۵گوید که این سازمان در سال سازمان ملل متحد می

 .اند، بوده استو بخصوص زنانی که در راستای ترویج حقوق زنان فعالیت داشته اجتماعی در سراسر کشور

 

یتی راستای تساوی جنس متحد از دولت افغانستان خواسته تا روند تطبیق تعهدات ملی خود درسازمان ملل 

همه اشکال تبعیض علیه زنان، آجندای تازه  را در مطابقت با تعهدات این کشور به شمول میثاق محو

 .همچنین اهداف انکشافی پایدار تقویت و اجرا کند و ۲۰۳۰تصویب شده جهانی تا سال 

 

منیتی یت رو به وخامت اوضعکه  گویدمی را ساگینبایموا، نماینده اداره زنان ملل متحد در افغانستانخانم الزی
ل چگونه باید اطمینان حاص کهی بعد از انتقال باعث افزایش نگرانی ها در مورد آینده زنان و اینشکننده و در نتیجه دوره

 .نخواهد شد و یا از بین نخواهد رفت، شده است افغانستان با خطر مواجه آوردهای مبارزات سخت زنان درکرد که دست
گوید: در گفتگوهای صلح تضمین نماید، می ین که دولت افغانستان باید حقوق زنان و مشارکت مهم آنها رااو با تاکید بر ا

 .«دباشمی ها برای اعتبار و فراگیر بودن این روند مهمبعدی پارلمانی و ولسوالی مشارکت پایدار زنان در انتخابات»

 

ده می تأکید نمو نیز ل متحد در افغانستانحال، نیکالس هیسم فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملدر همین

مردان و پسران افغان های صلح متعهد است، زنان در تالش گیری فعالویت و نقش سهمسازمان ملل متحد به تق :افزاید
ی توانند نقش مهمکاری می یابی به برابری جنسیتی در محیط خانه، جامعه و محیطتوانمندسازی زنان و دست در کمک به

کند دارد تالش می به خاطر رفع خالهایی که هنوزهم در برابر تساوی جنسیتی در این کشور وجود این سازمان .ایفا کنند
ویدست رکردن برابری جنسیتی در کشور اقدامات بیشتری  خواهد تا برای به واقعیت تبدیلاز دولت افغانستان نیز می

 صبح( 8ـ منتشره روزنامه  هللا بکتاشاحسان - ۱۳۹۴حوت  ۱۹چهارشنبه  برگرفته از گزارش) .گیرد
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جایگاه دربارۀ در پایان نشست سه روزه ( 1394حوت  18)شب گذشته داکتر اشرف غنی جمهور  یسئر

خشونت جنسی از نظر اسالم با نمایندگان علمای دینی از والیات مختلف  زن در اسالم و بررسی اضرار

طعنامه ق فعالین حقوق زنان در ارگ ریاست جمهوری صحبت کرد. اشتراک کنندگان این نشست کشور و

معاون سخنگوی رییس جمهور در  د. سید ظفر هاشمیقرائت کردنیی را تصویب و آنرا در این محفل 

یک جلسه اختصاصی کابینه برای  هشت صبح گفت: رییس جمهور تاکید کرد کهروزنامه گفتگو با 

 .روزه طی یک قطع نامه مشخص شد را ، دایر میکند ای زنان که در این همایش سهبررسی خواسته ه

سی میکند و همچنان مجل همچنان گفت : دولت افغانستان مفاد این قطع نامه را به یک برنامه ملی تبدیلاو 

پس  نشست گفتنی است که این  .برگزار میکند را با حضور اعضای هر سه قوه دولت برای این منظور

خشونت جنسی از نظر اسالم ، در  از پایان کنفرانس سه روزه زیر عنوان جایگاه زن در اسالم و اضرار

دیده شود که از این نشست چه  .اول برگزار شد ور و بانویارگ ریاست جمهوری با حضور رییس جمه

 صبح(8)برگرفته از روزنامه وزین  نتیجه بار خواهد آمد؟

به گزارش ذیل منتشره مشکالت جاری زنان در کشوربرای مطالعۀ یک چشم انداز مختصر در زمینه 

 نمائید:کلیک لینک ن یای بی بی سی نظر اندازید و رو

 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/03/160303_fm_afghan_women_in_1394_8march 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/03/160303_fm_afghan_women_in_1394_8march

