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جمهور   ترین روزهای سیاست افغانستان که در آن انتقال قدرت از یک رئیس  دیروز به حیث یکی از تاریخی
 .آمیز صورت گرفت، رقم خورد جمهور منتخب دیگر به صورت مسالمت   رئیس منتخب به

شود؛ چرا که زنان افغان بعد از حدود  لیکن این روز از جهتی برای زنان افغانستان یک روز تاریخی محسوب می
 های مشخصی به بهبود وضع زنان  صورت جدی و بر اساس فرمان  شوند که به رو میروبیک قرن با حکومتی 

های خویش موفق باشد بحثی جداست که بعد به   تواند در اجرای برنامه که دولت آینده تا چه اندازه می اندیشد. این می
  .ستیبهتری ۀبخش آیند جمهور غنی و قاطعیت کاری وی، نوید  یسئرآن اشاره خواهد شد، ولی سخنان 

 
ها و قوانینی جهت رشد سیاسی و اجتماعی   نهللا فقید، فرما سال پیش در زمان شاه امان 59زنان افغانستان 

خواه از درون خانواده او بوده   دار، حضور موج ترقیزمامشان نمود که شاید یکی از دالیل سقوط این   همراهی
به پادشاهی رسید عالوه بر انجام کارهای تاریخی نظیر تصویب  1515که در تاریخ   هللا بعد از آن امانشاه باشد. 

گرایانه در میان مردم، با دادن نقش   و ایجاد روحیه ملی شتربیت و صدور فرامینی برای استقالل قانون مطبوعا
های خرافی نجات داده و خودباوری   دیواری اندیشه کوشش کرد زنان را از چهار ثریا طرزیجدی و آشکار به بانو 

 .ها ایجاد کند  را در آن
ارشاد سیس مکاتب مخصوص زنانه و ایجاد نشریه "أمدنی زنان و تهای   توجه جدی او به زندگی، حقوق و آزادی 

خواهی در   های روشنفکری و آزادی  نویسان معاصر افغانستان، باعث و بانی اندیشه  " به باور اکثر تاریخنسوان
  .کرده شد  میان زنان تحصیل

هللا  امانشاه های دوران   خاطرهجمهور جدید افغانستان،   یسئردر مراسم تحلیف  روال غنیدیروز با حضور بانو 
دیگر تکرار نخواهد شد. داکتر غنی از ابتدا در منشوری که شامل  ،تربیشخان در اذهان تداعی گردید که به باور 

هایی از   اش را به زنان افغانستان معطوف ساخت که در بخش  اش بود، بخش اعظم توجه  های کاری آینده  پالن
  .این موضوع اشاره داشته استها به  های خود نیز بار  صحبت

 یس اجرایی و معاونان هر دو، به معنای تابوئرجمهور غنی و   یسئرحضور بانوی اول کشور در مراسم تحلیف 
ت را به أاین جر ما  سیاسیهللا خان هیچ کدام از رهبران   امان شاه شکنی و ایجاد یک سنت تازه بود که بعد از
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های   های دیروز خود با اشاره به همسرش و فعالیت  نی در بخشی از صحبتخویش نداده بود؛ چرا که داکتر غ
 .گزاری کرد  اجتماعی او، از وی سپاس

جمهور غنی در منشور خویش چند وعده برای زنان افغانستان داده بود که جا دارد فعاالن حقوق   یسئراز طرفی  
 .هایی بسنجند  ها، پالن  تطبیق آن گیری چگونکی  موکراسی در پییهای د  زن و حامیان گسترش ارزش

 
تره سهای باالی   های باالی سیاسی، حضور زنان در پست  شدن وزارت امور زنان، تقرر زنان در بست  اجرایی
هایی مخصوص دختران در   منقول به نام زن و شوهر، افتتاح پوهنتون های منقول و غیر  ، ثبت داراییمحکمه

جمهور غنی در   یسئرهایی است که   ه برای استقالل اقتصادی زنان از جمله وعدهها و ایجاد زمین تمامی والیت
  .داده بودتعهد اش به زنان   دوره مبارزات انتخاباتی

هایی جهت   تواند؛ عواملی چون قاطعیت دولت برای تطبیق پالن ها کمک می  ها و وعده  اما آنچه بر تطبیق این پالن
لوح کاری دولت قرار  زان پذیرش جامعه نسبت به اصالحاتی که قرار است در سرباشد و می بهبود وضع زنان می

ثابت نموده است هر وقت قاطعیتی برای بهبود وضع زنان از سوی  خان هللا بگیرد. چراکه تاریخ دوره شاهی امان
برای بریدن سر فکران، افراطیان و کسانی که از دین   دولت صورت گرفته است با مخالفت سیل عظیمی از کهنه

 .رو شده استروباند،  های مترقی استفاده کرده  اندیشه
های بیش   باشد. مهاجرت رونما شدههایی  یک قرن پیش تغییر نسبته در جامعه افغانستان بتا  ود میراما امید آن  

اط جمعی و های ارتب  آموخته، رشد رسانه  ها محصل و دانش  از سه دهه به خارج از افغانستان، حضور میلیون
بهتر و  ۀشدن ارتباطات با دنیای بیرون از افغانستان، میل به تجدد و رشد در کشور از طرفی ما را به آیند  سهل

سازد و از طرفی برخورد سیاسی از سوی   تر قوانین و فرامین جهت بهبود وضع زنان امیدوار می  تطبیق آسان
رفه با مخالفانی که یکی از یکطدن زنان برای برقراری صلح ش  موکراسی با زنان افغان، قربانییمخالفان نظام د

سلب آزادی مدنی زنان هست، بافت سنتی و افراطی در جامعه و تعبیر نادرست از  ،شروط پذیرش صلح
 .مانندبها فقط به صورت شعار باقی  که پالن های آن از سوی جامعه، این بیم وجود دارد   موکراسی و ارزشید

هایی که مانع بهبود وضع زنان  اگرو  اما، باید خارج از بعد از یک قرنا در مناسبات سیاسی حضور بانوی اول ر
شود، یک قدم نیک پنداشت؛ چرا که قرار است بانوی اول دفتری جداگانه در ارگ داشته باشد و برای زنان  می

کشورها چون ایران، عربستان و ... رین تنزدیککه   هایی به اجرا درآورد و این حرکت با توجه به این  افغان برنامه
 .نظیر است اند، بی  بهره  ولی هنوز از آن بی که مدعی برابری برای زنان هستند،

سوهای گذشته خویش در مبارزات   ود تمامی زنان فعال افغان بدون درنظرداشت سمتیرمبه همین دلیل امید آن  
هایی که در یک   تا پالن شوند ایستاده روال غنیار بانو انتخاباتی از این حرکت بزرگ تاریخی حمایت کرده و در کن

هایی که بدون شعور جمعی فریاد شده است را به مرحله اجرا  موکراسی تنها روی کاغذ باقی مانده و شعاریدهه د
  .درآورند

 پایان
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