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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۳/۰۷

انجنیر ذکیه وردک

په افغانستان کې د ښځو رول او موثریت
تر ټولو وړاندې د ښځې نړیوالې ورځ په مناسبت د نړۍ ټولو ښځو او په ځانکړې ډول د افغانستان درد لیدلو  ،رنج
لیدلو اما نه ماتېدونکو  ،باشهامته خویندو ته چې د د تاریخ په اوږدو کې یې د هر ډول درد د لیدلو سره سره هم
دمبارزې ډګر یوازې پرنښود او د نارینه وو سره یې مټ پر مټ د افغانستان د رفا او سوکالۍ په درشل قدم ایښی.
انسانیت یوه لویه کورنۍ ده .داسې چې د ژوند مخته وړلو لپاره مختلفو وسایلو ته اړتیا لري .له دې څخه که یو هم نه
وي نو په ټولنیزو چارو کې د پرمختګ لپاره خنډ جوړېدای شي .همدا د ګډ بشري ژوند مثبته پایله ده چې انسان
ننترمریخ او مشتري پورې هم رسیدلی دی او د دې یو بشپړ لوری ښځې تشکیلوي.
دلته مونږ په افغانستان کې په بشري ژوند کې د ښځې رول او موثریت ته لنډه کتنه کوو:
له وختونو راهیسې افغانستان د مختلفو تمدونونو ،مذهبی ناندریو ،ګرمو او سړو جګړو کوربه دی .په دې جریانونو
کې افغانو ښځو هم مهم رول لوبولی دی ،چې مونږ یې د بېلګې په توګه له هرې برخې یوه نمونه را اخلو.
په سیاسي ډګر کې د نازو انا مثال چې میرویس خان هوتک غوندې فاتح زوی یې روزلی ؤ ،ترآوه کلنۍ پورې یې
ورته په خپله ټول دیني علوم وروښودلي وو او کله یې چې پالر د دښمنانو سره په جګړه کې شهید شو نو نازو انا
دخپلې کال د ساتلو لپاره پخپله قومانداني واخیسته او په میړانه یې خپله کال له دښمن څخه وساتله .همدارنګه زرغونه
انا د احمدشاه ابدالی مور وه ،هغه دومره مدبره ،پوهه ،ځیرکه او غیرتمنده ښځه وه چې ټولنې ته یې داسې یو
زویوړاندې کړ چې په آسیا کې یې د یوې لویې امپراطورۍ بنسټ کیښود.
په تعلیمي برخه کې ګوهرښاده ،آمنه فدوي او سپینه ادې د افغانستان په تاریخ کې هغه ښځې دي چې قلمونو یې د وخت
شاهان هم اغېزمن کړي وو او په خپلو حماسي او ملي لیکنو سره یې د خلکو زړونو کې ځای درلود.
پورته یوازې یو څو لیکل شوې بېلګې وې ،داسې په سلګونو او زرګونو میرمنې شته ،چې د افغانستان د معاصر تاریخ
په سیاستونو ،تمدنونو او امپراطوریو کې یې خورا لویه ونډه درلوده ،خو له بده مرغه وروستۍ یوې پېړۍجګړې چې
تولید یې فقر ،د زده کړو ټیټوالۍ ،په ټولنه د ناوړه دودونو مسلط کول او نورې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې وې،
افغان ښځې یې تر بل هرچا زیاتې متاثره کړې ،خو بیا یې هم خپل همت له السه ورنکړ.
د خپل رول د ساتلو لپاره یې له هیڅ ډول مبارزې څخه الس وانخیست ،په ځانګړې توګه وروستۍ دوې لسیزې هغه
دوره وه چې په افغانستان کې اکثریت ښځو خپل خوځښتونه او اغېز له ګڼو ستونزو سره سره وښود او یو ځل بیا یېدا
ثابته کړه چې که د افغانستان د تاریخ نیم جوړونکي نارینه دي ،ښځینه و هم نیم رول لوبولی دی.
په دې دوره کې ښځو د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د ریبوټ جوړونې ټیم یوه ښه بېلګه ده ،چې افغانستان ته یې
په نړیواله کچه ایوارډونه او ستر ویاړوونه راوړل .په سیاسي برخه کې د افغانستان څو دورې ټاکنې او پهځانګړې
توګه دوروستیو پارلماني ټاکنو مثال راوړلی شو ،چې ښځو له هرډول ستونزو سره سره پکې په پراخه کچه ګډون
وکړ .له دې پرته په نسبي توګه زیاتو ښځو ځانونه کاندیدان کړي وو ،همدارنګه په بهر کې د افغان ښځینهسفیرانو

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

یادونه هم کولی شو ،چې سفارتونه په ښه ډول مدیریت کوي او په کور د ننه د ښځینه وزیرانو یادونه کوالی شو چې
په نسبی ډول یې وزارتونه هم ښه مدیریت کړي دي.
همدارنګه د لویو خیریه بنسټونو په مدیریت کې یې هم لوی رول لوبولی دی چې یوه ځالنده مثال یې آغلې فاطمه
ګیالني ده .فاطمه ګیالني څو کاله د یو لوی خیریه بنسټ په غوره مدیریت سره وښودله چې افغان ښځې په ښه
توګهکوالی شي چې د یوې سالمې ټولنې په منځ ته راوړلو کې خپل رغنده رول ولوبوي.
په فوځي برخه کې د جنرال خاټول شتون یوه ښه بېلګه ده.
د سپورټ په ډګرکې هم په مختلفو لوبو کې ښې السته راوړنې لري.
په پایله کې ویالی شو ،څرنګه چې ښځه د ټولنې نیم جز او نیمه انرژي ده ،نو باید د هیواد د پرمختګ ،بقا او آرامۍ
لپاره هم چوپه پاتې نشي ،په افغاني ټولنه کې په ټولیزه توګه ښځه هغه خاموش اکثریت او پټ پوټانشیل دی چې کهرا
برسېره شي له شک پرته به ټولنه د آرامۍ او سوکالۍ لور ته بوځي.
نو افغانانو ته هم په کار ده چې د خپل کلتور په رڼا کې ستونزې حل کړي او د دې پرځای چې ښځو ته خنډ شي د
دوی م ټ د شي او د دې لوی پټ پوټانشیل سره د وطن د آرامۍ په درشل کې همکار پاتې شي نه دا چې
طبقاتیځورونو ،تبعیضي ځورونو  ،جنسي ځورونو ښکار یې کړي.
د یوه داسې افغانستان په هیله چې سوله او ټیکاو پکې برقراره وي او د انسانیت ځالنده شمع بغیر له جنسي تبعیض
پکې بله وي.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

