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 تبصرۀ بر پیشنهاد گروه پارلمانی زنان

 )خبر از رادیوی آزادی(

طی این نبشته میخواهم با اظهار سپاس و تشکر از رادیوی آزادی بخاطر نشر خبر بسیار مهم و قابل غور شان           

شماری از وکالی زن در ولسی جرگه با ایجاد یک گروه جدید پارلمانی خواهان تقویت مشارکت سیاسی و اجتماعی ) 

ادی ا کاکس، روز یکشنبه در نشستی طرح پیشنهباسی زنان در افغانستان هستند. گروه پارلمانی زنان" برای مشارکت سی

که با اند( مشارکت مساوی زنان در حکومت آینده شده  ارخواست ه کردند که در آن از دو نامزد دور دوم انتخاباتئرا ارا

آن  هخبر را خوانده واقعاً احساس ناز و غرور کردم ب خوانندگان پورتال افغان جرمن آنالین شریک ساختند، بگویم که

ساس و تأریخی کشور، موجودیت شان را منحیث افراد حدر ین مقطع زمانی در همچو موقع  عده خواهران باشهامتم که

زنده و قابل توجه جامعۀ افغانی و بانی دفاع از حق زن و حق سهمیۀ زن در فعالیت های اجتماعی، مدنی، سیاسی، 

ه مبارز پارلمانی آشکار ساخته، ظرفیت ها و توانایی های شان اقتصادی و... آیندۀ کشور و مردم شان در قالب یک گرو

را در درک مسائل سیاسی و اجتماعی به اثبات رسانیدند. بدون شک حضور زنان از سالیان متوالی به این سو در فعالیت 

 افغانستانهای دولتی در هر عرصۀ که بوده، نهایت کمرنگ، سمبولیک و نمایشی تبارز نموده است. جامعۀ مرد ساالر 

با تأسف نسبت ندانشتن توانایی اینکه از زیر بار اثرات منفی ناشی از تعصبات کلتوری و مذهبی ای خرافاتی کشور های 

همسایه و عرب تبار، خود و افکار شان را بیرون سازند، مدت ها قادر به این شده نتوانستند که به جای تقلید های بی جا 

ت و شو های مغرضانۀ مغزی این کشور ها برای رسیدن به اهداف شوم و خود خواهانۀ و نا آگاهانۀ شان که در اثر شس

این  مخاصمین، باالی شان صورت گرفت. به خود و خانواده های شان بیاندیشند، روشنگری بیاموزند و بتوانند خود، 

 هموطنان و زادگاه شان را ازین لجن زار غرق کننده و تباه کننده نجات دهند. 

اما؛ خواهران با همت ما ازین دورۀ تقریباً چهل سالۀ نابودی اقتصادی و از هم پاشی بافت سیاسی و اجتماعی با          

دادن قربانیان بیرون از حد و تجارب نهایت تلخ و رقتبار در زندگی شان، اصل ذاتی شان را شناخته و درک کرده اند. 

مینی که زاده شده باشند، در هر حالتی که تربیه شده باشند، به هر عملی که ایشان دانسته اند که در هر کشور و هر سرز

مجبور شده باشند و زیر هر نامی که شناخته شده باشند، باز هم  نخست انسان و بعداً افراد یک جامعه هستند. زنان با 

حق دارد و ثانیاً آنها باالی این  همت افغان درک کرده اند که اول این زادگاه شان و ملت این سر زمین مقدس باالی آنها

و تمام نارسایی های آگاهی، دانش و آموزش، احساس   سر زمین و ملت آن حق دار هستند. زنان افغان با وجود فقدان

کرده اند که سر زمین شان به حیث پنجاه فیصِد جامعه و به صفت یک پایۀ اساسی و بنیادی سیاسی و اجتماعی در راه 

رقی مادی و معنوی کشور به آنها سخت نیازمند است.  در طرح پیشنهادی این گروه اشاره بر این بهبود انکشاف و ت

دسترسی زنان به منابع مالی، پایان دادن به فرهنگ معافیت، استخدام در ادارات دولتی بر مبنای تساوی جندر، نکته )

عاهدات و میثاق های بین المللی در خصوص اعطای امتیازات خاص برای تولیدات توسط زنان افغان، تطبیق و تنفیذ م

خود گواه تفکرات آگاهانه و مدبرانۀ آنهاست که توانایی های قدرت کاری شان را در انظار ( حقوق زنان اشاره شده است

 کوتاه بینان تصویر میکند. 

نبودۀ  نظر به سوابق پنهان  اینکه  این دو کاندید ریاست جمهوری فعلی در افغانستان که از نظر قاصر بنده هیج کدام آنها

شان نزد ملت، توانایی اینرا نخواهند داشت تا آرزو های شکسته و از هم پاشیدۀ سی و چند سالۀ مردم ستم کشیدۀ ما را 
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طوریکه خواست و امید ملت است برآورده ساخته و به سؤاالت مبهم و بی جواب چندین سالۀ آنها پاسخ دقیق و درست 

تجاربی که از ریاست جمهوری ها و کاندیدان نامزد های دولت های قبلی داریم، نام زن و حقوق زن ارائه کند. زیرا از 

همیشه برای دست یابی به کرسی ریاست جمهوری و وزارت خانه ها، طی شعار های بسیار باال بلندی در رسانه های 

ز بدست آوردن کرسی های باال مقام، تصویری و صوتی مورد استفاده قرار گرفته است. و همه شاهد حالیم که بعد ا

عالوه بر این که به سپردن حقوق حقانی زن پرداخته نشده است، قانون های هم که پایه گذاری گردیده؛ حتی بعد از 

توشیح شدن هم رد شده و به روی کاغذ های بی جان باقی مانده و نابود شده است. با هزاران آه و افسوس نکتۀ دیگری 

یت که دولت رو به ه اختتام افغانستان با همه شعار های بلند و باالیش برای آزادی زن از قید و بند ها و هم قابل یا دهان

دادن حق زن به صفت یک انسان به او بر عکس بعد از غصب کرسی ریاست جمهوری حتی قانونی را که از زن یک 

با همۀ این دلسردی ها، بیعدالتی ها، حق زدایی  برده میساخت هم میخواست تصویب کند. اما؛ می بینیم که با وجود آنهم

ها، بیگناه کشتار ها، حق تلفی ها، بر بادی ها و ویرانگری های خانمانسوز، هنوز هم مردم ما خاصتاً زنان با همت 

افغان، روحیه نباخته، مورال و توانای شان را از دست نداده  با قبول سخت ترین عکس العمل های که شاید در برابر 

 آواز بلند کرده اند و حق شان را با جرأت تمام تقاضا نموده اند.   -ان نشان داده شودش

 دو عبدهللا عبدهللا واشرف غنی احمدزی « بد و بد تر»اینبار امید میبریم که این یک کاندید بهتر از میان این دو         

باس عمثالً  و فعالیت این گروه استقبال می کنند. از ایجادکه نمایندگان شان  نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

تیم تحول و تداوم خواهان "  که ه استبا رادیو آزادی گفت شنویان عضو تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در صحبت

 یمحمد هللا حیدری معاون تیم انتخابات " و جنابدر حکومت آینده استآنها مشارکت فعال زنان بر اساس ظرفیت و استعداد 

حد اقل  .عبدهللا عبدهللا نامزد دیگر دور دوم انتخابات نیز روی نقش زنان در تصمیم گیری های حکومت تاکید می کند

ادعای شان را که درین راستا با این شدت و جدیت دارند، صادقانه در به کرسی نشاندن آن عمل کنند و به ملت و 

سطری نوشته شده روی یخ نبوده که بعد از نوشتن در گرمی هموطنان شان ثابت سازند که گفته های شان فقط چند 

 سوزان آفتاب گذاشته شده باشد. بل این گفته ای شان ثبات زبان و استحکام عمل هم در قبال دارد. 

من به صفت یک زن افغان دور از وطن با در نظر داشت شرائط بی نهایت سنگین، وحشت افزاء و فالکت بار        

موقف زن در سر زمینم این قدم زنان افغان را یکی از بزرگترین گامهای میدانم که برای آغاز یک سی و چند سالۀ 

ابای زنان افغان در خارج از کشور ازین اقدام سراسرداخل کشور با پشتیبانی بی محمبارزۀ دسته جمعی زنان افغان در 

 شان، میتوان به آن باورمند بود.

خواهران هموطنم را در زمینه برآورده شدن اهداف شان تمنا نموده سعادت و خوشبختی مؤفقیت های مزید و بی شائبۀ 

 های جاویدان شان را استدعا می نمایم.

 با حرمت

 
 پایان 
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