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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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

 
 
  4712/  70/  42       عبیدی  زرغونه دکتورس 

 مردان با زنان سیاسی برابری
 
 

 ابریبر میتوان چگونه زن، حقوق فعالین برای افغانی جامعۀ در متعدد موانع داشت نظر با که است این در سؤال
 نمود؟ پیاده عمل در واقعی بشکل کاغذ روی از آن حقوقی شکل از مردان، با را زنان سیاسی

 دافعینم دیدگاۀ از میشوند، شناخته برسمیت بشر تمام برای تولد هنگام در بشر حقوق تئوری، اساس بر که آنجا
 .میشوند خارج حق این شمول از مردان از بیشتر همواره دختران و زنان فرهنگی، و تاریخی دالیل به زن حقوق

 حق کار، حق تحصیل، حق مالکیت، حق بدن، بر مختاری خود حق مانند آن ابعاد تمام در زن حقوق زمانیکه تا
 و  سرپرستی و ازدواج مذهبی، قانونی، های قرداد در مشارکت برابر،حق کار بخاطر برابر معاش حق رأی،
 بر اکیح موجود شناسی جامعه تحقیقاتی موارد گردد، مبدل شده شناخته واقعیت یک به تفکرعام در نتواند  غیره
 اسیسی اشتراک مفهوم توانست نخواهد ها فعالیت همچو جامعه، حال بهبود و حقوقی موانع رفع وجود با که، آنست

 .شود وسیله را
 و ها ارزش قدرت، از آگاه زنان زمانیکه تا. بدهد تطابق را خود نمیتواند سیاسی قدرت خشن طبع با زن طبع 

"  یاگو های فعالیت کسب جهت را خود شان، زنانۀ درک مبنای بر سیاسی شعور کسب با و خویش های توانایی
 یدارپا و موفق سیاسی اشتراک یک از نمیتوان ندهند، قرار شان ساختن ثابت برای ها رقابت میدان در"  مردانه
 .گفت سخن

 واجهم تعدیل به میتواند را  زنان بردۀ بکار انرژی از زیاد قسمت انفرادی های رقابت و  ها فعالیت پراگندگی
 خواست اساس بر حتی و گروهی تحریکات اساس بر انفرادی های فعالیت همچو که دارد وجود هم مواردی. سازد

 .است گردیده شان سیاسی اهداف به مردان رسیدن باعث بیشتر مؤثر، غیر رقابت بشکل مردان،
 از کامل اطمینان با زنان زمانیکه تا و است مردانه پدیدۀ یک مردساالر، جوامع در بخصوص سیاست و قدرت 

 یک دبمانن سیاسی، های فعالیت در شان اشتراک نوع هر نمایند، وارد تغییر نتوانند زمینه این در شان، خواست
 .میگردد خروشان و روان جریان به  نرسیدن به محکوم خشک دریای بستر در کوچک، جویبار  چند

 و ردیدهگ تلقی زن خصلت در تغییر مفهوم به افغانی جامعۀ در حال تا فیمینستی نظریات و فیمینست اصطالح
 بافت و ساخت در تغییر یعنی اش اصلی مفهوم آن به است نتوانسته یافته تحصیل زنان یکتعداد جانب از حتی

 .شود فهمیده حاکمیت و قدرت
 ها عالیتف که گفت میتوان  بوضاحت افغانستان، تاریخ مختلف مراحل در سیاسی اسبتدادی های نظام از آگاهی با
 حق بر مهلک ضربۀ و جنگ اخیر های دهه حوادث. ندارد طوالنی تاریخچۀ افغان زنان  سیاسی اشتراک و

. است بوده پذیر ضربه افغانی جامعۀ در زن موقف حد چه تا که داد نشان طالبان، تسلط زمان در زن انسانی
 ختاری در زن زندگی مرحلۀ ترین سیاه به تا گردید باعث عیسوی، یک و هزار دو سال سپتامبر یازدهم حوادث

                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                      شود گذاشته پایان نقطۀ افغانستان
 

 آهسته، هک چند هر تحوالت این. استیم افغان زنان سیاسی زندگی در جدید تحوالت شاهد خوشبختی کمال با اینک
 امعۀج در که فراوانی مشکالت داشت نظر در با اما و است گردیده تبدیل گروهی بشکل انفرادی شکل از  آهسته
 رورشپ و نگردیده مراقبت آگاهانه بسیار بشکل زنانه ایدیولوژی اساس بر ها حرکت این اگر دارد، وجود افغانی

 هک باشد داشته قرار افکارشان صدر در زن حقوق فعالین جانب از همواره باید آن اهمیت و سوال این نشود، داده
"  زنان حقوق" اصطالح به ضرورت زن حقوق مدافعین جانب از بشر، حقوق چوکات در تا است شده باعث چه
 .بیاید بوجود آن از دفاع و

 پایان
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