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 مادر جناب کرزی  وفات
 
مادر  وفات   از و خداوند  نموده  تسلیت  برایشان عرض  شانرا غریق    مادر جناب کرزی خبر شدم 

هیچکس در مورد    از هموطنان صورت گرفت کهای  تبصره های از طرف عده    .ی گرداند هرحمت ال
 که اسم آش چه بود ؟  ، و معلوم نبود  مادر آقای کرزی نشنید گویا یک خانم قندهاری 

 
سال ریس جمهور    ۱۴کرزی برای مدت    و در کجا زندگی میکرد ؟ در حالیکه پسر شان یعنی آقای 

یم که  اما فراموش نکن  ،سیاسیون مطرح افغانستان میداند   افغانستان بود و هنوز هم خود را از جمله 
امان هللا که در    شاه  در گمنامی زندگی کرده اند شاید به استثنای   عموم مادران   طور ه  در افغانستان ب

از دیگران هرگز نشنیدیم به شمول    ،مورد مادر آش زیاد شنیدم چون در مورد سلطنت آش نقش داشت 
   شان کی بود ؟ و اسم شان چه بود ؟  مآدر ظاهر شاه و سردار داؤد خان که مادران

 
مادر ،خواهر و همسر حتا دختر شرم است ،حتا در مدت    نظر به فرهنگ افغان ها نام گرفتن   چون 

افغانستان با همسر آقای کرزی و اکثر لیدران جهادی و اعضای کابینه    بیست سال جمهوریت مردم 
رانس  چه در کنف چه در پارلمان چه در محافل ارگ و  ، اما جالب است با ده ها زن بیگانهنشدند   آشنا

،  خانواده های خود شان خبری نبود   ها همه این سیاسیون نشست ها و بر خاست های داشتند ولی از
و با موتر های زره و بادی گارد ها گشت و گذار    زندگی  بی بی های بودند که در عقب پرده ها

و  دوبی  به  برای خرید  ،   میکردند  رفتند  ها می  ً بن  امثال شهر  بیست    ا در  نباید کرد  سال  فراموش 
افغان به مدارج علمی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی رسیدند به خاطر حضور    جمهوریت که زنان 

 .متحده امریکا ناتو و پول جامعه جهانی بود  ایالت 
 
در زمان آقای کرزی مطرح شده که باید حقوق زنان    اً خصوص  چنانچه به دفعات در مجالس کابینه  

ً بن ،ع میشود پول های جامعه جهانی قط  مراعت شود در غیر آن در بیست سال جمهوریت یک نوع    ا
بهتر بگویم نهضت بیست سال اخیر اساسا  وجود داشت   هیپوکراسی  یا  اً  و متاسفانه جنبش زنان و 

و به همین لحاظ با    انگیزه خود جوش افغانی نداشته و برعکس باالی مردم افغانستان تحمیل شده بود 
امروز ما بطور واضح پشتبانی مردان    ن لحاظآمدن طالبان دچار نوع سانات شدید شد ،و از همی

زنان افغانستان مشاهده نمی کنیم ، و سوال خلق میشود که آیا    افغان را در جهت تعلیم وکار و فعالیت 
 بطور عموم از رشد و نهضت زنان هراس دارند ؟   مردان افغان 

 
حث آکادمیک ضرورت  محدود میشود ؟ درین مورد ما همه به یک ب   آیا اختیارات شان در خانواده ها 

در    عوامل باعث شده که گذشته از سیاست متحجر طالبان در مورد تعلیم و نقش زنان   داریم که چه 
   جامعه چرا یک نوع ذهنیت تاریک در مقابل زنان وجود دارد؟
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به شمول    های ما نسبتا ذهنیت طالبانی در مقابل آزادی های اجتماعی زنان دارند   یافته   زیرا حتا تعلیم
اقتصادی تربیتی و تعلیمی جامعه    در حالیکه زنان با سواد و تحصیل کرده در رشد   پسران جوان ما 

که    کشور ها زمان به ترقی و تعالی می رسند   نقش سازنده را بازی میکنند و اجتماعات بشری و 
هم  کنار  در  آن  و مردان  امید   نقش  مساویانه   زنان  و  کنند  بازی  را  در    خود  زنان  جامعه  حضور 

فشار های    نه با   از متن جامعه افغانستان با کمک مردان افغان از داخل کشور بر خیزد   افغانستان
 . داشت  یک برگشت خواهد  بازهم   غربی و امریکا زیرا در انصورت   کشور های 

سیاسی و اقتصادی میان    دهد که موقف زنان افغانستان در معامله   متاسفانه قراین چنین نشان می 
ترتیب شاید تا مدت های دراز در مکاتب   ی طالبان و جامعه جهانی قرار گرفته و بدینامارت اسالم

نباشد و مرحبا به زنان ایکه از داخل کشور صدا بلند میکنند    بسته باشد که امید وار هستیم اینطور 
  و تالش برای تعلیم زنان افغانستان فراموش نکنیم که تعلیم و تحصیل مردان   ،با وجود همه سعی

روبرو هستیم    حتمی است ولی متاسفانه ما در سایه طالبان بانصاب تعلیمی مدرسه  ان یک امرجو
 که آینده مکتوم است ؟ 
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