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 آغاز نیک برای زنان افغانستان

 
 در داخل کشور ما زمان آبستن حوادث فراوان است و اما، برای زنان افغان مهمترین آن عملی شدن  وعده های رئیس

شدن وزارت امور اش به زنان میباشد. از جمله ای این پالن ها، اجرائی جمهور جدید در دوره مبارزات انتخاباتی
های منقول و های باالی دادگاه عالی، ثبت داراییدر پستهای باالی سیاسی، حضور زنان زنان، تقرر زنان در پست

ها و ایجاد زمینه برای استقالل هائی مخصوص دختران در تمامی والیتغیرمنقول به نام زن و شوهر، افتتاح پوهنتون
 اقتصادی زنان بخصوص حایز اهمیت اند.

 
و قوانین را جهت رشد سیاسی و اجتماعی زنان افغانستان روی کار گرفت  هاسال پیش، فرمان۹۵ هللا غازیشاه امان

اه بعد از ش دار، و اشتیاق فراوان شان به ترقی جامعه در آن زمان بوده باشد .که شاید یکی از دالیل سقوط این زمام 
م تحلیف و بر امان هللا خان، رئیس جمهور جدید داکتر اشرف غنی احمدزی، دومین شخص است که  که در مراس

مسند قدرت، از همسرش نام میبرد و وعده میدهد که از طریق وی زمینه های بیشتر برای حصول آزادی های مدنی 
حضور بانوی اول در مناسبات سیاسی بعد از یک قرن، ختم ممنوعات و یک آغاز مبارک زنان، فراهم شده میتواند. 

اشت که پیش داوری ها، تکرار افکار کهنه و پوسیدۀ افراطیان دین است که جامعۀ ما سخت به آن نیاز دارد. نباید گذ
که قسم به ریشه کن کردن اندیشه های بلند و مترقی خورده اند و همواره هر حرکت به پیش را ده قدم به عقب وادار 

 .ساخته اند، این زمینۀ ارزشمند برای زنان افغانستان را به شکست مواجه بسازد
زاده فعال حقوق زن در افغانستان، در ارتباط به تالش یکتعداد اشخاص، که میکوشند حضور بانو خانم منیره یوسف 

روال غنی را در مراسم تحلیف همسرش با دالیل غیر منطقی، به تمسخر بکشانند، تعجب اش را چنین ابراز نموده 
 است:

شان از محل كار آنها مالقات كنند چگونه " در تعجبم از كسانی كه حتی نمی خواهند و اجازه نمي دهند یك بار همسر
حضور بانوی اول كشور را در مال عام یك گام بزرگ نمی پندارند؟ از نظر من در جامعه سنتی مان ، این كار رئیس 

 جمهور یك شجاعت است ".
یان ب خانم حمیرا ثاقب فعال حقوق زن در افغانستان و رئیسه ی خبرگزاری زنان افغانستان، نظرش در مورد چنین

 نموده است:
" به جرأت میتوان گفت که دهۀ گذشته مصادف بود با مبارزات وسیع زنان برای حقوق خویش و برآورده ساختن 
آرمانهای بشری و انسانی که در طول تاریخ کشور از آن محروم بودند. فعاالن حقوق زن رسالت بزرگی را در طول 

مبارزات خویش، حضور و مشارکت سیاسی زنان افغانستان را تثبیت  سیزده سال گذشته به انجام رسانیدند. ایشان با
نمودند و اینهمه بدون شک قربانیانی در پی داشت. ما شاهد این جانفشانی ها بوده ایم و اکنون پس از سیزده سال 
مبارزه، تالش و سعی خودجوش زنان مشاهده میکنیم که رئیس جمهور جدید در فضای سیاسی جدید و تفکرات و 
اندیشه های انعطاف پذیر جامعه در مورد زنان، روال غنی را با افتخار در مراسم تحلیف نام میبرد و این یک موفقیت 
بزرگی است که بدون شک زنان برندۀ اصلی این موضوع هستند. حضور بانوی اول کشور و سپاسگذاری شخص 

 ". یری مثبت برای زنان استرئیس جمهور از ایشان در حضور مقامات داخلی و خارجی نشان از تغی
برای من که افکارم در مهاجرت همواره نگران حال خواهران افغانم در وطن بوده است، حضور خانم روال غنی، در 
 مراسم تحلیف آغاز یک دور جدید در بهبود و حمایت گسترده از مشارکت سیاسی زنان را در افغانستان نوید میدهد.

ین حقوق زنان افغان بلکه همه آن قشر روشنگر جامعه که معتقد بر ارزش اهمیت فعال امیدواری میرود که نتنها فعال
زنان برای یک آیندۀ بهتر در افغانستان اند، با درک ارزش تاریخی  این مرحله در سرنوشت زنان افغان، این فرصت 
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از بانوی اول افغانستان  نیک را از دست نداده و در پهلوی همدیگر، جهت حصول آزادی های مدنی زنان، با حمایت
 تالش نمایند تا وعده های رئیس جمهور از روی کاغذ و گفتار، شکل عملی را بخود بگیرند.

 بانوی اول کشور!
کارهای فراوان پیشرو دارید و اما امید بر آن میرود که در همدستی و همقدمی با فعالین حقوق زن و در ادامه ی 

قابل افتخار ایشان بخصوص در این سه دهه ی دشوار، در آگاهی کامل بر آنکه تالشهای پیگیر، خستگی ناپذیر، و 
زنان افغان قربانی رسوم تاریخی جهالت روحانیون از حقوق بشر هستند، تالش بر آن بورزید که زنان افغان به رشد 

قارت هر نوع تبعیض وححقوق انسانی و مدنی خود برسند. تنها با تکامل این پروسۀ حیاتی زنان خواهند توانست علیه 
 منشی مبارزه کنند و جایگاه خود بحیث نیمی از پیکر جامعۀ باز یابند.

 
 .برای شما موفقیت های ارزنده و بیشمار در این موقف مهم و قابل افتخار آرزومندم

 
 پایان
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