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 22/20/2213         صالحه وهاب واصل

 مأیوسی نتیجۀ آرمان های سی سالۀ ملت افغان
 

 صهدای النهد در مح هر  ها   جمههوری اسهالمی افغانسهتان اها همنهوا اها ممامهات دولهت ،و ولسی جرگهه ءشورای وکال
دارنهد، حمهو ی کهه در  هانون اساسهی  کشهور درت و پشهتیاانی را دفاع از حمهو  حمهۀ زن و االهال  پشتیاانی و یا اد

کاغذی اوده و از پیهاده سهانتن آن در  مهل ناهری نیسهتا در او هاع کنهونی  مندرجۀصرف  گردیده اما  انونیت آن 
ایهرون نههاده اسهت، اها موجودیهت تصهویب  هانون اساسهی در  ،تلکهرنشونت  لیه زنان پا از حهدود،، حتهی کشور که 

د ر نکهاح  سهالیی  «هلهت»سهالیی و  «نهه  »زیهر سهن در دنتران افغان اه سن شانزده سهالیی، دنتهران مورد نکاح 
االال نورد سال اعد از کشهیدن زجهر ایحهد و اا هت فرسهای  این که ،شوند مردان شصت و هلتاد ساله در آورده می

، ااالنره صهاحب فرزنهدی را کشیده   روسی درد  تجاوز های  لنی جنسی شوهراول شب زفاف و در دو سه سال 
ر از و الوه ار این ا مهال نشهن و د ا«ن دنترک معصومی که ه  جنسش را ادنیا آوردادا اه حال آ»و  اگردند می

شهوهران شهان اجهازه رفهتن اهه «  نها  و ننه ِ ،شههامت ،غیهرت»انسانیت حتی این مادران نورد سال زیر نا    دایر،
ه ماه اارداری را اه هر مشکلی که ارای شان پیش نواهد آمهد اها کلینیک ها و مراکز صحی را ه  نداشته مجاورند ن  

و یها از نهادانی اسهیار الهل  نزد دایه های مسن محهالت مراهوا والدت کننهدا و صار و حوصلۀ نهایت ارداشت نموده
 شان نا آگاهانه سما شودا

در سالهای انیر از ههر صهد ههزار مهادری کهه نهورد تهر از سهن  هانونی شهان  ، رار احصائیه گیری های  ملل متحد
و اگههر نههود شههان روی  شههوندهههزار آن هنیهها  والدت تلههف می ایشههتر از دو  ،ازدوات کههرده و صههاحب الههل مییردنههد

  :ننست لل  مد، این تللات در  د   اتلف مییرددالل شان  ، نجات  یااندتصادف 
 ، زیر سن مادراننا االغ اودن این 

 نه ماهۀ اار داری و ااز رسی های کلینیکی  ،سترسی اه دارو و درمان الز  مو د د  د :در  د  دو 
یهک ههای والدی و اهه کلیناسهت کهه در رفهتن نهان  ههای اهاردار شهان تعصاات غیر مجهوز شهوهران  : در  د  سو  و

ا که اا تأسف چش   انون دانان و حمهو  شناسهان دولتهی و نههاد ههای می نمایندممانعت و مراکز صحی و اای نسایی 
 ااین  می نااینا، در دیدن این او اع و شرایا  ،راار ح  ایستاده  مب دفاع از حمو  زن 

 ه  رصههه هههایهمههوجامعههه  در موجودیههت و نمههش زنکههه  ، اههه اااههات رسههیده در  مههل تهها آنجائیکههه در جهههان ایرونههی
ا در ااشهد مهی امعهه فیصهد ج 02فرهنیهی، اداهی وحتهی سیاسهی  مهدنی، اجتمها ی و پیشرفت و انکشافات ا تصهادی و

زن و نمهش زن در ، انیهر سهیاه نتیجۀ این سه دههۀ در ، فیصد اود 02کمتر از  این نمش ه  که  االا  کشور ستمدید، ما
جنسهی مهرد و یهک ماشهین چوچهه کشهی  غریهز،و زن جهز یهک وسهیلۀ ار های  هاز صحنه نارت شد اا مالم جامعۀ ما

 ااه شمار نمی رود چیزی دییری
ۀ اسا سنیینی ار پیکر رشد و  را، چهار سال انیر در سی و ، ملتاه  مب لغزیدن ساح تحصیلی و آموزشی این 

 ادنیان آن اشمار میرویکی از ازرگترین  راانکه زنان افغان  ،نموی ا تصادی کشور ما تلمی مییردد
ی دفها ی و دهها کشهور نهارجی و  هوی تهرین  هوا ازدولت جمهوری اسهالمی افغانسهتان اها ازرگتهرین پشهتوانۀ مهادی 

انتی   و  اال ترح  کهه همهه اظهال  و اهدنتوانست اه این  شر مظلو ، سال ز امتش 12حمایوی این ممالک در اول 
اجتما ی که ح  انسانی  جاییاه ،شور استاهی های جامعۀ مرد ساالر کوزن ستیزی ها و نود ن از های شان ناشی

 اه آنها  ایل گرددا ،آنهاست
اها  ، در افغانسهتان هنهوز زنهان و دنتهران ، اهه زههره و مهتهاب سهلر میکننهد یهانامروز در  رن ایست و یک  که جهان

حصههول یههک  اعههه زمههین معاو ههه مییردنههدا اههه نههاار نهها  و ننهه  از و اههۀ آرد و گنههد  ، پههول نمههد مواشههی، نری
، اهه گشهتهوس حاهاها حیوانهات در اویلهه هها م ا  اهرادر و پهدر اهه اهد داده میشهونددر ارااهر جهر و  تحصیالت محرو 

اهر پهول اهه مهردان اییانهه در ارا شهده و ناار  می  اودن سر اریده  ، اهدنیا آوردن دنتر سونتانده میشوندناار اه 
 غرایض شهوانی پیشکش مییردندا اماااااااجهت ارفاع 

 لنهی د میهر صهرف نگردها زن افغان سر دچار آن  هست و در هر د یمه  شاید ایشتر از دهست که ا ین حوادایاما ا
نزدیهک شهان از  از نار شدن همساییان و ا  ای نهانواده ههای کوشند می یراین زن ستیزان اغما  ؛حتینیست، 
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زیهر نمهاب شهانرا آشهنا  اصلی چهره هایو مااو ات رسانه ها  هدیتا راز شان افشاء نیردکنند گیری جلوه   ، جراما
دولهت انهدا میهر،  انمیییرد که صهاحب  هدرتو  ملی ار زنان تحمیل توسا کسانی  ،در صد این اظال  چهلا ردندنی
تی فیتهۀ اهی  هدال ای و ؟اگاهی ندارند حمون مندرجۀ زنان در  انون اساسیاین  درتمندان دولتی از  انون اساسی و آیا 

 ؟گان شان را دالر و پوند استرلن  پوشانیده استاسته، مردمک دید ار دیده
اهه حیهی یهک  الاتهه) هرجا میشهنوی  شهعار دفهاع از حمهو  زن، تسهاوی حمهو  زن و مهرد، نمهش فعهال زن در اجتمهاع

 ، نانههه هههای امههنمکاتههب و مههدارس و امکانههات و سهههولت هههای تعلیمههی و تحصههیلی اههرای دنتههرانتأسههیس سههماول ، 
 واااواااواااااااا

 ییهر پهسدا  هرب و شهت  و اظهال  هه نا امنی، تیزاب پاشی، انتااف، تجهاوز ههای جنسهی و دهچه؟ آن  اما در اراار
  پول شست و شو مییردداکه کاافت های آن اه زور  ،پرده

اهه جهای  اههههای نمایشهی در مااو هات و رسهانه اها شهعار   دولهت موجهوده ولین سؤم جای اسا آه و افسوس است که
در   ،  اههای رفاهیههت و  ههدالت هههای حمههو  و  ههانونی اههه  شههر زن در جامعههه و افههزون سههازی نمههش زن در اجتمههاع

اها دالالن  شهاننهاک اهر چشه  روشهن اینهان زده روی تجهارت غیر لنهی د نهینواه رصه های کاری و ا تصهادی،  م
 مذهای پرده اندازی کنندا سی وهای سیاامکانات و پشتیاانی  اا استلاده ازدر دانل و نارت کشور  حمو  زن

 ،از جانهب ملهت «انتنهاای»دیده میشهود امیهد و تو عیکهه دوازده سهال  اهل از حکومهت  ننسهت انتمهالی و اعهد اااهت و 
 جهز مأیوسهی چیهزی ،شهیده و رنهد دیهد، مهااه جهای نهوش اینهی اهه ملهت درد ک ،ورده نشداینکه ارآ الوه ار  ،میرفت
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