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 زنان و نقش شان در چگونگی رفع بحران جاری
 
 

ر بآیا زنان میتوانند نقش سازنده ای را برای جلوگیری از بحران و حل معضلۀ کنونی مبتنی ) :که سؤال اینست
منافع و مصالح همگانی، حفظ دست آورد های سیزده سال اخیر ) از جمله حفظ و گسترش حقوق زنان( و اعادۀ 

 (حرمت به آراِء مردم ایفاء کنند؟
 

 هموطنان عزیز!
  

دهنده از داخل وطن، ثابت میکند که اگر بزودی تمام دست اندرکاران این بحران،  هشدارپیام ها و اخبار نهایت 
منافع ملی را برتر از منافع شخصی خویش قرار ندهند، تمام خوشی ها، پالن ها و دست آورد های سالهای اخیر 

افغانستان است.  به باد فنا خواهد رفت. آنچه بیشتر از همه در خطر نابودی قرار دارد، د دست آورد های زنان
در اینکه بعد از دوران سیاه طالبی، زنان افغان بار دیگر چانس آنرا یافتند که با زحمت و تالش فراوان با وجود 

موانع زیاد، راه شانرا بسوی فعالیت های اجتماعی تا حدی باز نمایند، میتوان دل خوش بر ایشان افتخار نمود و  
بر بنای امید به آینده آرزو نمود. اما تنها رد قانون ضد خشونت در یک  پیشرفت و دست آورد های بیشتر شانرا

پارلمانی که یک چهارم شان را زنان تشکیل میدهد، ثابت مینماید که دیدگاه واقعی مردساالری در افغانستان در 
پیام  صورتیکه میدان بازی برای همچو مردان آزاد تر از حال گردد، چه مصیبت ها را در پی خواهد داشت؟

های نهایت تشویش آور از داخل افغانستان و بخصوص در ارتباط به مواجه شدن بعضی زنان به شروع و تکرار 
  قیودات روال طالبی، قابل مشاهده است. تعدادی از خواهران افغان ما صفحات فیسبوک شانرا بسته اند. 

نام شان درین جا، با شما در میان میگذاریم.  فشرده ای از محتوای نامه های از چند خواهر ما را با پنهان نمودن
بار دیگر باید از ترس، پرده بروی نام آن زنان آگاه انداخت که خطر جان شان در ذکر همزمان با نشر اندیشۀ 

 روشن شان وجود دارد.
 

   درین نامه ها سخن از موارد ذیل است:
برای مدتی مجبوریم از فیسبوک دور باشیم ولی به نوعی آنرا تعقیب خواهیم کرد. ما زنان افغان هنوز ....  سالم"

هم در معرض خطر نابودی قرار داریم. شهر  از مدتی  به اینسو در آرامش نیست هر روز برای زن، دختر و 
ذاریم چی گم پا از خانه بیرون بد نمی توانینقدر وهم زده شده ایم که خوآیزی رخ میدهد. انگ غمکودکی حادثۀ 

یری خواهری یا هم زنی را که برایش حادثه ای رخ داده است بشتابیم. این شهر مدتی قبل گنکه دستیرسد به ا
یگانه شهری بود که زنان زیادی در آن بیرون از خانه فعالیت داشتند، ولی چند مدتی است که زنان از فعالیت در 

نند. البته چندی قبل شنیدم که افراد ناشناس دختری را در مرکز شهر با چاقو بیرون از خانه گوشه گیری میک
میزند، ولی کسی جرئت نمیکند مانع شود زمانیکه از ایشان پرسیده میشود میگویند این کار خواسته دل ما بود. 

یلی رنج عجیب است این شهر در این روزها شاهد اختطاف کودکان، قتل، دزدی و تهدید های گوناگون است خ
 ." آور است کاش زود تر این انتخابات به نتیجه ای برسد و ما را از بی سرنوشتی نجات دهد

 

 زن افغان در تمام معضالت سیاسی در افغانستان بزرگترین صدمه را دیده است. 
دید بار دیگر نود و نه فیصد رسانه های خبری پر از نوشته های مردها است. مرد های که همدیگر را ته اینک

شدار ها و نصایح نهایت ارزشمند شان، در تالش اند تا رسالت که با دادن همینمایند، دشنام میدهند و هم مرد های 
 و داخل مطبوعات در زنان نقش د.ریخی به بهترین صورت انجام بدهنأانسانی شان را در این مقطع مهم ت

 مثبت و خاص اهمیت و رول میتواند اندک، این آیا. است اندک بسیار" مقایسه" در کشور از خارج بخصوص
 نماید؟ ایفاء بحران این رفع روند در را زنان
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، کنونی مبتنی بر منافع و مصالح همگانی ۀمعضلآیا زنان میتوانند نقش سازنده ای برای جلوگیری از بحران و حل 
حفظ دست آورد های سیزده سال اخیر ) از جمله حفظ و گسترش حقوق زنان( و اعادۀ حرمت به آراِء مردم ایفاء 

 کنند؟
 

 آیا خدا بار دیگر افغانستان و زنان افغان را فراموش خواهد کرد؟.
تفاهم راه حل بحران " جهت مطالعه در اختیار گذاشته در لینک ذیل دیدگاه خواهر ما خانم منیره یوسف زاده " 

 میشود.
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