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 اشتراک خانم اول افغانستان در مجلس عالی حمایه از حقوق زن افغان
 و رسیدن به حقوق قانونی خویش حمایه گردند زنان افغان در راه توانمندی چگونه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ایت از و حم افغان برای توانمندی زنانعالی یا دومین سمپوزیم بین المللی کنفرانسی به سویۀ نوامبر  ۴۲روز 
 الت متحده وجوامع مختلفۀ حقوق مدنیابا همکاری اولیای امور افغانستان، ای اسلو، پایتخت ناروی حقوق آنان در

که برای به قدرت رسانیدن زنان افغان در پناه قانون و حقوق حقۀ آنان عالی و معتبر . درین مجلس شدبر گزار 
صدر اعظم ناروی « ایرنا سولبرگ»همسر رئیس جمهور افغانستان و خانم «روال غنی»تشکیل گردید، میرمن 

ق برای توانمند ساختن زنان در افتتاح محفل سهم گرفتند. هدف چنین یک کنفرانس در حقیقت جستجوی طر
 خارجی و داخلی جنگ های خانمانسوزآماج  دهه های متواتردر طول  که و حمایت از حقوق آنان بود نتاافغانس

ده شواقع گردیده و حتی حقوق انسانی، اسالمی و افغانی آنان پامال جفای مردساالری و هزار درد بیدرمان دیگر
 سهم فعال و سازنده داشته باشدهم  ندولت جدید افغانستا است. در پهلوی کمک های جامعۀ جهانی در زمینه، باید

، کوشا بوده و مساعی جدی به و تأمین عدالت در مبارزۀ توانمندی قانونی این نیمی از قشر اجتماع افغانی و جدا  
هدف اصلی اشتراک خانم اول افغانستان درین محفل پیشنهاد بوجود آمدن تغیرات مهم درسه رکن  عمل آورد.

 اطفال و اقدام به کمک از حقوق قانون، حمایتشناخت حقوق زنان در پناه  تان یعنیاساسی و حیاتی مردم افغانس
 در افغانستان بود.« بیجا شدگان»رچه بیشتر در تغیر حیات أسفبار ه

ترسی ی دسدوسائل واقعی توانمنبه میرمن روال غنی در سخنرانی شیوای خویش تأکید نمود که زنان افغان باید 
همچنان درین زمینۀ مهم از  وی ،قانونا  بدست آورندجتماع در اخویش را  موقف اصلیاشته باشند تا بتوانند د

 د.یاد آور گردی ،افغان فراموش گشتۀ همه جانبۀ دولت افغانستان از زنان کشور، این نیمی از ملتواقعی  حمایت
در عرصۀ تاریخ مملکت آشنا بسازد، سرزمین ما اناث خانم اول افغانستان برای اینکه مدوعین مجلس را به موقف 

، چنانچه وی یاد آور گردید که در تاریخ اسالم سخن گفت یو افغان یاسالم تاریخدر شان ازفعالیت و ارزشمندی 
زنان برجسته ای چون بی بی خدیجه و بی بی عایشه در حیات پیامبر اسالم سهم مهمی داشتند و بی بی خدیجه 

حضرات فاطمه و زینب هم یاد آورگردید که فعالیت  به پیشۀ تجارت مشغول بود، وی از ه فعاالن سال ها قبل 
 .پیغمبر اسالم بودنداوالدۀ 

انی درانی و ب خانم غنی با یاد آوری زنان خردمند و فعال اجتماع افغانی چون گوهرشاد بیگم، رابعۀ بلخی، عایشۀ
ث زنان پیشرو و افتخار آفرین کشور ما یاد آور گردید. نهضت زن در افغانستان، علیا حضرت ملکه ثریا، منحی

نامبرده اضافه نمود که متأسفانه جنگ های خانمانسوز و اجباری شیرازه های حیات مدنی و حتی زندگی فردی 
 نمودتأکید  وی ،ده استکرصدمه را بر زنان و اطفال وارد و فامیلی را در مملکت ویران نموده و بیشترین 

ی برا راه یافته اند، بایدبازهم  سال اخیر در پارلمان افغانستان ۴۲در  ،تا حدود سی فیصد زنان افغانهمانطور که 
 داده شود. یآنان در امور اداری هم متناسب به کاردانی و لیاقت شان فرصت های بیشتر
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ایجاد پروگرام  در مجلس مذکور، یکی از نظریات عالی خانم رئیس جمهور افغانستان در زمینۀ توانمندی زنان
می  شان به آن ضرورت دارند،فعالیت های اجتماعی  ایجاد و بهبودی های قرضه برای زنان افغانی که برای

 خویش ه و اجتماعمفیدیت و کمک برای خانوادتا بتوانند در سکتور های خصوصی هم مصدر ایجاد  باشد
 اطفال» مؤفقکه چون خانم غنی سالهای زیادی را برای کمک و تقویۀ مؤسسۀ خیریۀ )گمان می نمایم .گردند

سپری نموده و هم چنانکه خود و شوهرش مأمورین باتجربۀ بانک جهانی بودند، به پروژۀ مهم و « شیانهآ
ژۀ قرضه وکه جزئی از فعالیت مؤسسۀ آشیانه هم بوده است، اعتماد و بلدیت دارند. این پر «میکرو فینانس»مفید
ک دی خانواده ها، در ممالبرای تقویۀ بنیۀ اقتصا نتایج بسیار مفیدی از جانب مؤسسات اقتصادی و بانک ها دهی

 (ده است.، بار آوررو به انکشاف و سرزمین های جنگزده
درین مسافرت تعدادی از خانم های افغان منجمله رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر، وزیر زنان، چند وکیل 

امیدواریم اشتراک خانم اول افغانستان در چنین یک مجلس عالی که  پارلمان هم با خانم اشرف غنی همراه بودند.
کامال  در راه خیر و بهبودی اوضاع زنان دهه ها فراموش گشته، مظلوم و بینوای افغان، دایر گردیده بود، مژده 

 نا امید کشور. آن طبقۀ ای باشد برای
 
 

در اوایل ماه جاری دولت عربستان سعودی از طریق دفتر خانم اول افغانستان، کمک های  اطالع داریم که
در کشور روبراه مینماید، این اولین  «بیجاشدگان»تن مواد خوراکه، خیمه و کمپل را برای ۴۹۲مقدارزمستانی 

ا سفیر ب به نمایندگی از خانم غنی، آن یکی از اعضاء امضاءکمک بشری عربستان است که از طریق این دفتر و 
کمک به محتاجین افغانستان بود که از جانب ممالک  معمولی ظاهرا  این یک خبردولت مذکور صورت گرفت. 

 «انشدگان افغانست بیجا»تفصیل دیگری هم دارد.  ، دقیقا  خارج صورت میگیرد، ولی این موافقه نامۀ بخصوص
بعد از طوریکه  ، گشته اندجر و مسافر امه جبرا   خودسرزمین داخل  اند که در جزئی از بینوایان سرگردانی

و آغاز جنگ های امریکا و ناتو با شورشیان طالب، با بمباردمان های کشنده و سهمگین بر غیر  ۴۴سپتمبر 
انستان و ساحات جنوب، جنوب غرب و نظامیان بی پناه افغان، مخصوصا  در مناطق گرمسیر و پشتون نشین افغ

خویش را ترک گفته و بیشتر برای کار،  میوجات شرق، صدها هزار مردم بیگناه با اجبار خانه، زمین و باغ های
ته ند. البه اداشتن یک سرپناه و سد جوع، آوارۀ پایتخت گردید

داریم که در چنین  «بیجاشدگانی»که در قسمت های شمال هم 
ی حیات بسر میبرند، ولی بیشترین آن در شهر شرائط غیر انسان

 عکس پهلویی-چهار راهی قنبر» کابل و منطقه ای موسوم به
 نه»ی پینه خورده و مندرسدر چپری ها «از زمستان گذشته

شب و روز میگذرانند،  «از نوع خیمه های کمکی ملل متحد
که در چور و چپاول دارایی  فاسد کرزی اگر اولیای امور دولت

های مردم افغانستان، در جهان ریکارد قایم نموده اند، مثال  به 
کابل بانک و دزدان نا مسلمان آن، با مفسدین عوض حمایه از 

و کمک های  ، تجاریک پروژۀ ساده به کمک جامعۀ مدنی
مود، اقال  در چپری هاییکه یه مینهای مختصری برای این روزگشتگان ته، درین مدت سرپناه خارجی سرشار

 .به خواری نمی زیستند و نمناک می باشد، این بیچارگان ترلوش سقف آن توته های صندوق پاره ها و زمین آن 
اطفال و بزرگان این بخت برگشته ها در خنک زمستان درحالیکه عادت به هوای سرد کابل نداشته اند در وضع 

 . مؤسسۀ اطفال آشیانه درین منطقۀکودکان در آغوش مادر رقتبار است ، زمستان ها تلفاتأسف باری قرار دارند
خانواده دارد که حتی المقدور در تهیۀ غزا، لباس و مکتب برای اطفال کمک میکند. در  ۴۴۲۲یک کمپ برای 

 تن و مراقبت ازین کمپسرپرستی کمک به آشیانه، رف سالهای متمادی مصاحبه های مختلفه، خانم اشرف غنی از
یاد آورگردیده است. بنا بر آن گمان میرود که در مسافرت آقای اشرف غنی به « چهار راهی قنبر»هم در  را

جا بی» مشکل بزرگ ازیقین زیارت حج که با بزرگان دولت عربستان هم مالقات هایی صورت گرفته است، 
بیجا »کتلۀ محتاج و فراموش گشتۀ ن به رای اولین بار عربستابه چگونه و دفعتا  وگرن یاد گردیده است هم «شدگان
بی  »عالقمند گردیده و متعاقبا  برای آنان وعدۀ کمک های زمستانی را از طریق دفتر میرمن روال «افغان شدگان
تا پنج سال آینده « انبیجاشدگ»عالم نمود که باید معضلۀ خود رئیس جمهور هم ماه گذشه ا غنی میدهد.« بی گل
 منتفی گردد.رفع و  کامال  
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دادی قرار ءدر حدود دو هفته قبل شاهد امضاباید یاد آور شد که یت های عام المنفعۀ خانم غنی، به ارتباط به فعال
ملیون  ۴۴۲از جانب مؤسسۀ توسعۀ بین المللی امریکا با دولت افغانستان بودیم که در آن وعدۀ کمک و پرداخت

ال غنی با قدر ازین کمک برای بهبودی اوضاع اسفبار زنان افغانستان داده شد. خانم رو انکشاف و دالر برای
حمایت از زنان کشور گفت که دریافت چنین بودجه هایی برای تغیر اوضاع اجتماعی زنان افغان مفید است ولی 

پروژه هایی ایجاد گردد که در  هم کمک از دیگران باشیم، بلکه باید در داخل مملکت تنباید همیشه منتظر دریاف
ند، وی اضافه نمود که به زنان قرضه داده شود زنان افغان مؤثر و فعال گردعرصۀ توانمندی و حمایه از حقوق 

که در قسمت تجارت خودکفا گردند، خدمات صحیه و شرائط و کیفیت معارف را بهبودی ببخشیم تا زنان افغان 
 گاه گردند.آو به حقوق و وجایب خویش برود ید و آموزنده، سویۀ تعلیمی شان باال فم صحتمند گردیده و با تعلیمات

المی که بر آنان وارد میگردد، باید حمایت قانونی گردیده به مقابل خشونت ظهمه مهمتر زنان افغان به مقابل ماز 
کم وسیع اجتماع افغانی را به ح ۀصیو نق عدلی کمبودتا بتوانیم دامنۀ چنین یک شود دفاع  عمال   جدا  از حقوق شان

 ماییم. ن و دور از حیات زن افغان محو ،قانون
 

با ارتباط به فعالیت های ملی و خیرخواهانۀ خانم اشرف غنی در راه حمایه از حقوق زن افغان در پناه قانون، 
« لبی بی گ»خواهد بود که به بعضی از نکاتی از مطبوعات افغانی و بیرون از آن در مورد میرمن روال پسندیده
« سدرتی پالیتیک»و امریکایی ها آنرا  بیندازیم. همانطور که میگویند سیاست پدر ومادر نمی شناسد نظر غنی

 زنان و اطفال محتاجبه  ، در مورد این خانم باوقار، تحصیل یافته، خیرخواه و سابقه دار در امور کمکمی گویند
منطق، استدالل و بشر افغانیت،  نگهستند آنانی که ظاهرا  س گیرد. چه گردن بستگی هایی صورت می افغان،

امال پدوستی را بر سینه میزنند، ولی مشاهده میگردد که در زمینۀ طرفگیری از غیر، تخریب اجتماع افغانی و 
 باشند.  افغانستان، از هیچ سعی و شر اندازی رو گردان نمی محتاج خیر و صالح مردم

مشاهده نمودیم،  «طلوع»با تلویزیون ایرانی پرست  نی راغ« بی بی گل»مصاحبۀ خانم روال ما وشما اکثرا  
مسخره  و مصاحبه کنندگان آن دستگاه، اکثرا  جوانانی اند از قبیل همانی که در گفتن اخبار با کرتی بسیار تنگ

صاحبۀ خانم در م بم اتومی دیگری فرارسیده است. تعمالاس چیغ و فریاد میزند، مثل اینکه پایان دنیا بادایم برتن، 
رئیس جمهور هم جوانی که برایش سواالت بدون در نظر داشت جواب ها، تعلیم داده شده بود، بهتر از جوانک 

یچ ه خبر پرداز نبود، مثال  میپرسید که آیا بسیار عجیب نیست که یک خانم در چنین شرائطی که بعد از ملکه ثریا
 این بود که گویا جوان انم رئیس جمهور این بودخ در اجتماع افغانی فعالیت مینماید؟ جواب ،نداشته»!« سابقه 

افغانستان تا قبل از جنگ ها، زنان در مناصب باال مثل وزیر، وکیل خدمت  در بسیار کم تجربه بوده و نمیداند که
. ولی جوان هم بخاطر می آورد« بی بی گل»خود میرمن چنانچه و  نموده و در ادارات کار و فعالیت داشتند

فعال بود،  ت هماسیمیشنید که نخیر، ملکه ثریا در سجواب  ا میخواهید مثل ملکه ثریا باشید؟شمآیا تکرار میکرد، 
 نسوان و میخواهم در همان حلقۀ فامیل عالقمند بهبود اوضاع زنان افغانستان و مسائل خیریه هستمصرف  من 

 «ترهرچه بیش تخریب»یفۀ محولۀ این گماشته که مکلف بود وظ. دنخود برخوردار گرد از حقوق و مزایای مملکت
، نداشت که در اطرافش، در ولسی جرگه و مشرانو جرگه کافی در مصاحبه را به انجام رساند، خودش شعور

حتی در دستگاهای دولتی و معارف والیات، هزاران زن عسکری، دفاتر پولیس، پوهنتون ها، ؤسسات صحی، م
 در فعالیت با سوابق کار، تحصیل و خانم رئیس جمهور جدید نین اوضاعیچگونه در چ و دختر امروز فعال اند،

به مردم و زنان و اطفال های خیریه و اجتماعی  چون خانم حامد کرزی، به عوض کمک باید  امور خیریه،
 ،محبوس گرددافغانستان  ریاست جمهوری ی بی هفت پرده ای نموده و در ارگبینوای مملکت خویش، خود را ب

مفسد و اولیای امور پاکستان و دستگاه دوزخی آی اس آی آن راضی از  دولت آخوندیود عمال وطنی و ختا 
 .مداخالت در امور داخلی افغانستان شوند

 

خانم  از یک و پراگنده چشمم به یک مضمون واقعا  بی خاصیت «العربیه» بنام  در یکی از وبسایت های انترنت
بخدا  زدیا انتخابی فرد که گویا داد میزنی بنام کامل یسد افتاد.وسفسطه سرا که خود هم شاید یقین نداشت که چه مین

او بعد از تبصره بر  نظر می اندازیم،وی  مربوطۀ ه ای از جفنگیاتخالصبه  افتاد که صرف ،من ایرانی هستم
 طوالت انتخابات چنین مینویسد: 

تان صحبت از همسران و مادران و زنان یک تابو است. تا همین چند هفته پیش بزرگترین مشکل در افغانس)
« ؟!»افغانستان محدود به جنگ با تروریزم، فساد اداری، اقتصاد ویران و امنیت بود. امروز کشور با یک شوک

یس ری« م عیب بوده استگویا میانسالی ه»همسر میانسال «؟!»فرهنگی نیز مواجه شده است: خانم روال غنی زی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

جمهور میخواهد که حضور اجتماعی داشته باشد.( این خانم در جای دیگری اعتراف میکند که در حالیکه خانم 
سخن میگفت، از این چنین اصالحات و از  و اطفال غنی با دری سلیس از توانمدی و حمایت از حقوق زنان

خوشحال نمی باشند. یا »!«حضور خانم رئیس جمهور افغانستان در جامعۀ افغانی، کشور های پاکستان و ایران 
رای ب اساسی مزایای اجتماعی و اصالحات هللا، میخوانیم که چه دست هایی از دشمنان جامعۀ افغانی برای تخریب

 اند.دست بکار  ،در سرزمین ما یتعمیل عدالت و قانونمند
اشتگان همسایگان حسود و دغل شرق و غرب مکه دقیقا  یا بادست های کثیف گفعالیت هایی امیدواریم که همه 

افغانستان و مردم آن صرف منافع ی که در حیات افغانستان عزیز سازمان دهی می گردد ویا با تصامیم ناپاک
 افغانی بتواند به اشتراک زنان و مردان گشتۀ است، جامعۀ بیمارگروهی و شخصی شان همیشه مدنظر بوده 

 و ارتقاء مملکت، ازین راه پرپیچ و خم سالم به مقصد برسد. آمین. ، عدالتصلح امنیت، امیدوار به متعهد و
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