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مادر ترزا Mother Teresa

 مریم شاهی

زنان فریاد می زنند
ایـن روزهـا ،هشـتگ  Me Tooیـا بـه نـام فارسـیش «مـن هـم» تبدیل به
ادبیـات مشـرک زنـان جهـان فـارغ از سـن ،نـژاد ،زبـان و منطقه شـده
اسـت .از زنـی کـه در امریـکا یـا در سـوئد و در باالتریـن موقعیـت هـای
فرهنگـی و سیاسـی تـا دخـر جوانـی کـه در کابـل درس مـی خوانـد،
همـه بـه یـک زبـان و یـک جملـه کوتـاه از تابویی سـخن مـی گویند که
تـا حـاال نتوانسـتند از آن حرفـی بزننـد .لینـد ،بازیگـر مشـهور غربـی با
هشـتگ مـن هـم ،از تجربه ازارجنسـی توسـط جـورج بوش پـدر ،رئیس
جمهـور سـابق آمریـکا سـخن مـی گویـد و وزیـر خارجـه سـوئد هـم می
گویـد کـه در باالتریـن پسـت سیاسـی مـورد آزار جنسـی دیـده اسـت و
ایـن یکـی از بیشـار پسـت هایـی اسـت کـه با ایـن هشـتگ در رسارس
جهان نگاشـته شـده اسـت .هشـتگ  Me Tooدر واقع ادبیات مشـرک
و زبـان درد زن قـرن بیسـت و یکـم اسـت کـه سـکوت در برابـر تعـرض
جنسـیتی را شکسـته اسـت و مـی خواهد وجـدان جهـان را تکانی دهد
تـا فکـری بـرای حـق اولیـه زندگـی امـن زنـان در جوامع کند .سـخن از
ایـن اسـت کـه چطـور ازار جنسـی ،درد مشـرک زنـان فـارغ از موقعیت
اجتاعـی ،سـطح سـواد ،عقـب ماندگـی یـا پیرشفتگـی جوامعشـان
اسـت؟ یعنـی حتـی در جامعـه مـدرن امـروزی هـم منـی تـوان امنیـت
زنـان را از تعـرض بـه جنسیتشـان تضمین کرد .چگونه اسـت کـه خانه،
خیابـان و محـل کار محیـط امنـی بـرای زنـان نیسـت ،در حالیکـه زنان
امنیـت دهنـدگان روح و روان اجتـاع خـود هسـتند .ایـن نشـان مـی
دهـد کـه زن قـرن بیسـت و یکـم هنـوز راه هـای نرفتـه بسـیاری دارد
تـا بتوانـد حقـوق اولیـه خـود را بدسـت اورد امـا از طرفـی ،زنـان جهـان
از طریـق ایـن کمپیـن بـه ادبیـات مشـرکی دسـت یافتنـد و ادبیـات
مشـرک مـی توانـد اغازگـر تعامـل موثـر بیـن زنـان جهان باشـد.
تبعـات ایـن کمپیـن در جامعـه مـا چیسـت؟ همـراه و همزبـان بـا زنـان
جهـان ،زنـان افغانسـتان هم در ایـن کمپین رشکت کرده انـد .کمپینی
که هنجاری را در جامعه ما می شـکند .سـکوت زن افغانسـتان همواره
در یـک قـرن اخیـر در جامعه سـنتی یک ارزش محسـوب می شـد و اگر
زنـی از تجربه تعرض جنسـی سـخن می گفـت به چشـم دریدگی ،پرده
دری و گاه هرزگی متهم شـده اسـت اما این کمپین سـکوت زن جامعه
افغانسـتان در برابـر تعـرض را بـار دیگـر شکسـت .تعـدادی از کاربـران
زن و در مـواردی هـم کاربـران بـا هشـتگ  Me Tooاز تجربـه هـای ازار
جنسـی سـخن گفتـه انـد و این حرکـت اجتاعی قدمی به جلـو بود هر
چنـد همراهـی زنان بسـیاری از جامعه افغانسـتان را در پی نداشـت اما
مـی توانـد بـرای جامعـه ما ،مترینـی برای حرکـت عملی تر با شکسـن
سـکوت در برابر تعرض باشـد.
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معرفی کتاب

 شهزاده سمرقندی
قسمت سوم

زمین مادران

(زمیـن مـادران رمانـی از شـهزاده
سـمرقندی اسـت کـه زندگـی سـه نسـل
از زنـان تاجیکسـتان را روایت می کند).
مـادر وقتـی رسگذشـتاش را نوشـت
بیـن کتابهـا گذاشـت و گفـت چـه
قـدر سـبک شـدم ،انـگار همـه را ریختـه
باشـم بیـرون .راسـت میگفـت .وقتـی
خاطـرات خـودرا نوشـت انـگار راه
نفـساش بـاز شـد ،روان و بـدون سـکته
نفـس میکشـید و انـگار راه رفـناش
هـم سـبک و مـوزون شـد.
مـادر انگاردرخـت چنـار بود و مرد و زن در سـایهی آن پناه میبردند .سـایهای که پر بود
از فراغـت و آرامـش ،پـر بـود از کـودکان عریـان بـا شـکمهای ورم کـرده که به جـز بازی
و غـذا نگرانـی نداشـتند .مـن در میـان شـان بـا الغـری و آرامی خـود یک گـردن باال تر
بـودم .گردنـی کـه مثـل شـرمرغ بلنـد میمانـد ،وقتـی میدویـدم ،وقتی مینشسـتم.
سـایهی مـادر زمیـن زیـر پایمـان را در گرمـا خنـک و در رسمـا گـرم میکـرد .هیکلـی

داشـت بـا وقـار و بـا شـانههای پهـن و پسـتانهای برجسـته .هـر چـه مـادر داشـت من
از آن محـروم بـودم .مثـل نهالـی کـه در سـایهی درخت کم رنـگ و نازک رشـد میکند.
دوسـت داشـتم آرامـش خیـال اورا میداشـتم و میتوانسـتم بیـن آن همـه گرفتاریهـا
رس میز کاری بنشـینم و به او تقلید کنم .شـکل و شـیوه نوشـناش را آموخته بودم اما
روح کلـاتاش را نـه .وقتـی مینوشـت واژههـا خمیـازه میکشـیدند ،بیـدار میشـدند
و بـه همدیگـر بـه طـرز عجیبـی وصـل میشـدند .رشوع میکردنـد بـه راه رفـن .وقتی
دنبالشـان میکـردم بـه نـگاهام مثـل بادبادکـی بسـته میشـدند تـا به آخـر واژهها.
در بعضـی از صفحههـای دفـر عکسـی را چسـبانده بود کـه از روزنامهای و یـا مجلهای
بریـده بـود .عکسهـای کـه شـبيه تجربه و یـا قصههـای او بودند.
ایـن عکـس را بیـش از همـه دوسـت دارم ،عکـس دخریسـت کـه در میـدان بیپایانـی
مـیدود .عکسـی کـه مـادر در سـمت چپ چسـبانده و در سـمت راسـت نوشـته اسـت.
نوشـتهای کـه مـن مثـل یـک شـعر روان از برم.
لـب جویبـار باریـک دخـری مـیدود بـا متـام قوتـی کـه دارد .آری شـبیه بـه همیـن
دخـری کـه میبینیـد .امـا منیبینیـد کـه در دسـت قیچـی و شیشـهای عـرق و دو
دسـتال در بغـل دارد.
بـه روی عکـس خیـره میشـوم و دنبـال دسـتان دخـر کـه میگـردم ببینـم چـه دارد.
چیـزی نـدارد .دوبـاره رشوع میکنـم بـه خوانـدن.
مـادر نوشـته بـود ایـن خواهر بـزرگ من اسـت به کمـک مادرم مـیدود .همیشـه وقتی
بـه ایـن صحنـه فکـر میکنـم پوسـتم نـم میکشـد از فکـر ایـن کـه نکنـد روی قیچـی
بیوفتـد و یـا از ایـن کـه قیچـی بـا حرکـت تنـد دویـدن گاه بـه چشـم و گاه به شـکماش
نزدیـک میشـد .دمل میخواسـت اورا نگـه دارم و بگویـم کـه آرام باش آرامتـر بدو ،گریه
نکـن! مواظـب بـاش! ولـی من خـود در حال تالش بـودم .در حال وارد شـدن به دنیای
خواهـر و مـادرم کـه منتظر مـن بودند.
درصفحه3
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گفتوگو از آمنه امید

بتـول سـیدحیدری ،فـوق لیسـانس روانشناسـی و بـه
فعالیـت هـای مشـاوره ای روانشناسـی و تدریس در دانشـگاه
مشـغول بـه کار اسـت ،آمنـه امیـد مصاحبـه گـر نیمـرخ در
مصاحبـه بـا خانـم حیـدری ،نظـرات وی را در مـورد وضع زنان
افغانسـتان را از نـگاه روانشناسـی جویـا شـده اسـت.
جایـگاه رشـته روانشناسـی و اهمیـت مشـاوره
هـای روانشناسـی را در جامعـه افغانسـتان چگونـه مـی
بینیـد؟ روان شناسـی در افغانسـتان هیـچ جایگاهـی نـدارد
بـه گفتـه یکـی از همـکاران در وزارت صحـت افغانسـتان برای
سـگ دیوانـه جایگاهـی وجـود دارد امـا بـرای روان شـناس
نـه جایگاهـی اسـت نـه بودجـه ای .وقتـی سیسـتم و نظـام
حکومتـی جایـگاه قایـل نیسـت بـرای روان شناسـی قطعـا در
دانشـگاه هـا هـم نـگاه ارزشـی بـه علـم روان شناسـی وجـود
نـدارد ،درحالیکه نقش روان شناسـی را منی توان در سـالمت
روحـی و روانـی و کنـرل افـراد و اینکـه چگونـه نابسـامانی و
تشـویش هـای ناشـی از آن ،مدیریـت امـور زنـده گـی مؤثـر
اسـت منـی تـوان کتان کـرد .امـا در افغانسـتان هیچ کسـی
نیسـت کـه رشـته روان شناسـی را بـاور کنـد و اهمیـت آن را
بپذیـرد.
از دیـد تخصصـی و مسـلکی در حـوزه مطالعـات
روانشناسـی ،چرا زنان بیشـر شـخصیت وابسـته دارند و
انتظـار دارنـد تـا یک مـرد حامیتشـان کننـد؟ زنـان بخاطر
اینکـه مـدت ها دور بودند ،از فضـای اجتاعی و محروم بودند
یـک دفعـه بـرای اینهـا بسـر بـاز شـد و اینهـا رشوع کردنـد به
فعالیـت .اگـر توجـه کنیـد خیلـی وقـت هـا زنـان تـالش دارند
کـه مـورد تحسـین مـردان جامعـه قـرار بگیرنـد .در جامعـه دو
دسـته از زنـان وجـود دارد کـه مـورد توجـه مـردان قـرار مـی
گیرنـد ،یکـی زنانـی کـه در قـدرت هسـتند و توانایـی انجـام
کار را دارنـد و ایـن هـا مقـام و قـدرت دارنـد .دوم زنانـی کـه
زیبـا و شـیک پـوش هسـتند؛ اینها مـورد توجه مـردان قرار می
گیرنـد .وقتـی اینها حرکت مـی کنند به سـمتی ،مردان رشوع
مـی کننـد بـه تحسـین کـردن آنـان ،امـا اگـر اندکی ایـن زنان
برخـالف میـل و فکـر آن مردان حرکـت کنند و فکـر خودش را
بازتـاب بدهنـد و ایـن مـردان رشوع می کنند به برچسـب زدن
و بـد گفـن آن زن؛ در حالیکـه این اشـتباه هسـت اگر کسـی
را دوسـت داشـته باشـیم و حایت و تحسـین کنیم ،باید او را
بـا افـکار و طـرز فکـر خـودش دوسـت بداریـم و حایـت کنیم
نـه اینکـه در اختیـار ما حرکت کنـد؛ بنابراین زنان وابسـته می
شـوند؛ چـون وابسـته ی تحسـین هسـتند و دوسـت دارنـد از
طـرف مـردان تحسـین شـود و ایـن باعـث مـی شـود کـه زنـان
بـه لحـاظ روحـی و روانـی بـه مـردان وابسـته مـی شـوند .زنان
در مـدت طوالنـی از جامعه کنـار رفته و در حاشـیه قرار گرفته
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بـود ،کسـی حـرف آن هـا را منـی شـنید و حتی حـرف زدن در
مـورد زنـان برای یک عـده تابو (منـع اجتاعی) بـود اما وقتی
فضـای اجتاعـی بـاز شـد و زنـان رشوع به کارهـای اجتاعی
کردنـد .زنـان خـود واقعی شـان را حـذف کردند ،فقـط به این
خاطـر کـه بـه موقعیـت و قـدرت برسـند و بدنبـال آن تحسـین
مردهـا را داشـته باشـند ،پـس چنیـن وابسـتگی ایجاد شـد.
برخـی بـر ایـن باور هسـتند کـه توقـع مـردان جامعه
از زنـان در حـوزه انتخـاب همـر و انتخـاب شـغلی و
اسـتخدامی ایـن اسـت کـه خـوش چهـره باشـند ،باریـک
انـدام و الغـر و معمـوال در اسـتخدام ،کسـی اولویـت دارد
کـه از مسـایل حقـوق انسـانی و ارزش هـای فکـری چیـز
زیـادی نفهمنـد و بـه نظـر شـام ،ریشـه ایـن نـوع نگاههـا
در کجـا اسـت و تاثیـر آنـان بـر زنـان را چگونـه ارزیابـی
مـی کنیـد؟ ببینیـد وقتـی سیسـتم و بنیـاد غلـط باشـد ،پس
چنیـن روشـی در جامعـه وجـود دارد؛ چـون سیسـتم درسـت
نیسـت البتـه تنهـا در جامعه افغانسـتان هم نیسـت که بخاطر
جـذب مشـری بیشـر ،یک زن خـوش چهره را پشـت میز می
نشـانند؛ در بسـیاری از جوامـع کـه نـگاه کاالگونـه بـه زنـان
دارد ،همیـن برخوردهـا صـورت مـی گیـرد و ریشـه آن هـم بـر
مـی گـردد بـه نگاه جنسـیتی نسـبت به زنـان و نـگاه کاالگونه
مـرد بـه زن ،البتـه در بعضـی از جاهـا چنیـن چیـزی تعریـف
مشـخص دارد ،مثـال یـک زن باریـک انـدام و خـوش چهـره
میرقصـد و وظیفـه آن رقصیـدن اسـت .رقصیـدن یـک هـر
اسـت و آن خانـم مـی فهمـد کـه چـه وقـت هرمنایـی کنـد و
در کجـا ،امـا در جامعـه افغانسـتان قضیـه فـرق میکند ،همه
بـه نحوی دنبال مسـئله ای هسـتند کـه او را نیـاز ندارند .یک
تعـداد بـه خاطـر اینکـه فکر می کننـد از دیگران عقـب منانند
آمـدن یـک رسی از مسـایلی ازیـن قبیـل را دنبال مـی کنند و
در افغانسـتان رسـانه هـا متاسـفانه این موضـوع را تقویت می
کنـد شـا منـی بینیـد که یـک مجـری یـک شـبکه تلویزیونی
یـک خانـم چـاق باشـد و بـه همیـن خاطـر اسـت که اسـتفاده
هـا و سـوء اسـتفاده هـا روز بـه روز از خانـم هـا در جامعـه
افغانسـتان ،در حـال افزایـش اسـت و زنـان هـم بـرای اینکـه
بیشـر دیده شـود و بیشـر مطرح شوند ،خودشـان هم به این
مسـئله دامـن مـی زننـد؛ یعنـی در هـان سیسـتم بـاز ،زنانی
هسـتند کـه خودشـان تقویـت کننـده ایـن وضعیـت هسـتند.
در جامعـه ای که زنان تحصیلکرده بسـیار باشـند اما
تعـداد زنـان کمـری به عنـوان خامنهـای فعـال اجتامعی
مطـرح باشـند ،چقـدر اینهـا می تواند در رشـد خشـونت
هـا نقـش داشـته باشـد و از طـرف دیگـر تاثیر این مسـئله
بـر خانـم هـای در حـال تحصیـل ،چگونـه ارزیابـی مـی
شـود؟ خانـم هـای تحصیـل کـرده و عالقمنـد کار و شـاغل،

زیـاد هسـتند و خودشـان را نشـان مـی دهنـد ،امـا رسـانه هـا
آن هـا را نشـان منـی دهنـد .زنانی داریم که مهنـدس و داکر
هسـتند و در حـوزه هـای تخصصـی زیـادی فعـال هسـتند و
زنـان قلـم بدسـت زیـادی داریـم ،امـا سیسـتم مردانـه اجـازه
منـی دهنـد بـه آنهـا کـه دیـده شـوند ،جـز عـدۀ خاصـی کـه
همیشـه قابـل دیـد هسـتند؛ اگـر کمی ایـن زن هـا بیایند باال
و دیـده شـوند ،فـورا ایـن خانـم هـا را خفه مـی کننـد و این ها
را رس جـای خودشـان مـی نشـانند .حـاال از طریق هـر چیزی
و هـر نـوع برچسـب زنـی ،از آنجایـی کـه بـه نظـر مـن ،زنـان
ذاتـا خطـر گریـز هسـتند و همیـن مسـئله باعـث مـی شـوند
کـه آنهـا نخواهنـد ریسـک کنند و نخواهنـد که مبـارزه کنند و
نیاینـد خودشـان را در جامعـه نشـان بدهنـد تا حایت شـوند
و کسـانی بیاینـد ایـن هـا را الگو قرار بدهند تـا حضور این ها،
خانـم هـای دیگـری را تقویـت کننـد .در جامعه ،مـردان خطر
پذیرتـر از زنـان هسـتند.چون مـردان اگـر خطرپذیـر نباشـند،
مـی بازنـد .در افغانسـتان خطـر پذیـری راه عبـور زنـان از
چالـش هـا اسـت ،اما در همیـن جامعه ،کم هسـتند زنانی که
خطـر پذیـر و اهـل ریسـک باشـند ،فقـط عـده ای هسـتند که
ریسـک مـی کننـد و رسـانه هـا در متـام نرشیـات شـان آنهـارا
نشـان مـی دهنـد .با این حال ،زنـان تحصیلکرده و با پشـتکار
هـم زیـاد اسـت کـه در پشـت پـرده هـا بـه رس مـی برند.
ولـی ایـن مسـئله باید به یک نوعی شکسـته شـود .البته
زنانی که ریسـک پذیر هسـتند و ریسـک کردنـد ،قربانی های
زیـادی دادنـد ،مبـارزه کـردن حتـی به قیمـت از دسـت دادن
خانـواده شـان ،بـه قیمـت از دسـت دادن متامیت خودشـان،
بـه قیمـت طـرد شـدن از متام فضاها و دوسـتان شـان اسـت.
ایـن زنـان خیلـی کـم هسـتند امـا تابوهـا را مـی شـکنند .بـا
قربانـی شـدن خودشـان راه را بـاز مـی کننـد ،بـرای ده ها زن
دیگـر و زنـان زیـادی وارد سیسـتم هایـی مـی شـوند کـه قبـال
مردانـه تلقـی می شـد.
زنـان ریسـک پذیـر جامعـه را اگر دقـت کنید ،به مسـایل
علمـی وتخصصـی خیلـی دسـت بـاال ندارنـد ،فقـط خطـر
پذیریشـان بـاال اسـت ،امـا اگـر زنـان تحصیلکـرده ریسـک
کننـد و بیاینـد وارد سیسـتم شـوند ،فکـر مـی کنـم اتفاقـات
خیلـی مثبـت خواهـد افتـاد .زنانـی در علـم رباتیـک در علـم
فضاپیاهـا و ده هـا موضـوع دیگـر کار می کنند ،اما سیسـتم
طـوری اسـت کـه مـی خواهـد جامعـه را بـه صـورت ابـزاری در
دسـت خودشـان داشـته باشـد؛ بنابرایـن فقـط هـان زنانـی
را نشـان مـی دهـد کـه در رسـانه هـا مطـرح هسـتند و از آنهـا
دسـتآویز میسـازند ،برای رسـیدن به پروژه های کالن شـان
و نردبانـی بـرای رسـیدن شـان بـه هـدف .اگـر زنانی کـه اهل
مطالعـه هسـتند ،درک عمیـق دارنـد و تحصیلکـرده هسـتند،
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اگـر اینهـا را بیاورنـد و وارد سیسـتم کننـد؛ تفکـر و پرسـش
ایجـاد مـی شـود و شـاید این زنـان سیسـتم را کامال زیرسـوال
بربنـد ،شـا مـی بینیـد کـه لـت و کـوب زنـان کمرنـگ شـده
اسـت و روبـه پایـان رفـن اسـت ،حداقـل در فضـای کاری
امـا در عـوض ،آن خشـونت فرهنگـی افزایـش پیـدا مـی کنـد
و برجسـته مـی شـود بـا دادن یـک چوکـی پـر از ذرق و بـرق
بـا دادن یـک دفـر شـیک و ابزارهای ازایـن قبیل بـرای زنان،
از آن هـا سـوء اسـتفاده مـی کننـد و یـک عـده زنـان ،ابـزاری
اسـت بـرای رسـیدن بـه اهـداف طراحـان ایـن سیسـتم زنـان
تحصیـل کـرده را در حاشـیه قـرار مـی دهنـد چون مـی دانند
بـا وارد شـدن آنهـا فضـا تغییـر مـی کنـد و سـوال هـای زیادی
ایجـاد می شـود.
زنـان تحصیـل کـرده چقـدر کار کردنـد ،بـرای هویت
زنانـه؟ فکـر مـی کنم کاری خاصـی نکردند زن افغانسـتانی تا
هویت زن افغانسـتان دیده شـود درین جامعه کار کمر شـده
اسـت و امـا هسـتند کسـانی کـه بـا تحمـل خیلـی از سـختی
هـا دارنـد بـرای یـک عـده از زنـان حرکـت مـی کنـد و تـالش
مـی کننـد بـه هر طریقـی خانم هـا را از حاشـیه بیرون بکشـد
و از داخـل خانـه هـا بـه اجتـاع بیـرون بکشـد خودبـاوری و
اعتادبـه نفـس را در خانـم هـا برگرداننـد و هویت انسـانی آن
هـا را برجسـته کننـد امـا بـه آن صورتـی کـه زنـان تحصیلکرده
آینـد ،دور هـم جمع شـوند و بـرای فردای زن افغانسـتانی یک
تعریفی را بسـنجند؛ این اتفاق تا هنوز در افغانسـتان نیفتاده
اسـت ،بیشـر تکـرار هـان کاپـی شـده هایـی اسـت کـه از
طـرف کشـورهای دیگر و سـازمان هـا و گروه های زنـان دیکته
شـوند ،بـاور و اندیشـه خـود زن افغانسـتانی راکـه تقلیـدی
نباشـد تـا هنوز نداشـتیم.
اگـر زنـان بخواهنـد در آینـده پایـگاه اجتامعـی خود
را تثبیـت کننـد ،بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف چـه بایـد
کننـد؟ زنـان در هـر طیـف کـه هسـتند بـا هـر تفکـری کـه
زندگـی مـی کننـد ،باید کنـار هم باشـند ،هـر زن تحصیلکرده
و صاحـب مقـام کـه بخواهـد پایـگاه ثابـت و مـداوم داشـته
باشـد ،بایـد روبـروی هـم نبـوده و کنـار هـم باشـند بـا هـدف
خدمـت بـه جامعـه زنـان و نسـل هـای آینـده؛ در هـر جـا و
هـر سیسـتم کـه هسـتند ،بایـد همدیگـر را حایـت کننـد و
بـرای حـذف همدیگـر تـالش نکننـد .از امکانـات و قدرتـی
کـه در دسـت دارنـد بـرای بـاال کشـیدن همدیگـر کار کنند تا
در آینـده پایـگاه قـوی داشـته باشـند؛ اگـر زنـی ،دخـری بـا
اسـتعدادی را مـی بینـد ،او را حـذف نکنـد بلکـه او را حایـت
و مسـیر را بـرای او بـاز کنـد ،چـون تنهـا بـا حایـت همدیگـر
اسـت کـه جامعـه زنـان قوی مـی شـود و توانایـی و ظرفیتی به
وجـود مـی آید.
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سرپرست وزارت تحصیالت عالی

برای آسهمایي

اقدامات وزارت تحصیالت
عالی افغانستان برای
افزایش دسترسی زنان
به تحصیالت عالی
مشـارکت زنـان در اداره عامـه ،سیاسـت و اقتصـاد زمانـی
مـی توانـد مطابـق اهـداف و مقاصـد تعییـن شـده تحقـق
یابـد کـه در راسـتای تحصیـالت عالـی زنـان و دسرسـی
زنـان و دخـران بـه تحصیـالت عالـی توجـه ویـژه صـورت
گیـرد .دولـت در حالـی از مشـارکت زنـان سـخن مـی زنـد
کـه هنـوز هـم اکرثیت زنـان به تحصیـالت عالی دسرسـی
ندارنـد ،هنـوز هـم اکرثیـت نفـوس بی سـواد در میـان زنان
و دخـران افغانسـتان جـا دارد و هنـوز هم رسمایـه گذاری
در خانـواده هـا در قسـمت تحصیـل دخـر و پـر عادالنـه
نیسـت .وزارت تحصیـالت عالـی اهمیـت موضـوع برابـری
جنسـیتی را درک و در سـراتیژیک پـالن دوم لوایـح و
مقـررات حاکـم بـر فضای کاری ایـن اداره ،برنامـه هایی که
سـبب تقویـت حضـور زنـان در نهـاد هـای اکادمیک شـود،
گنجاینـده اسـت.
وزارت تحصیـالت عالـی درک مـی کند که زنان افغانسـتان
زمانـی مـی تواند از نقش سـمبولیک در سیاسـت و اقتصاد
عبـور منایـد کـه دارای تحصیـالت عالـی باشـند .بـه بـاور
مـن تحصیـالت عالـی ظرفیـت ،قـدرت تصمیـم گیـری و
اسـتقاللیت مـی آفرینـد .اینکه زنـان در خیلی مـوارد تحت
تاثیـر فضـای مردانـه قـرار مـی گیرنـد دلیـل آن نداشـن
تخصـص و دانـش کافـی اسـت .در تحصیـالت عالـی بـرای
زنـان فراتـر از شـعار مـی خواهـم کار کنم .ما بـاور داریم که
افغانسـتان زمانـی مـی توانـد بـه توسـعه پایـدار دسـت یابد
کـه از منابـع برشی دسـت داشـته خویش فراتر از جنسـیت
اسـتفاده کنـد .زنـان و مـردان هـر دو منابع مورد نیـاز برای
آغـاز فرآیندهـای توسـعه پایـدار محسـوب مـی شـود .بـه
طـور مشـخص بـرای تقویـت حضـور زنـان و بـرای افزایـش
دسرسـی زنـان بـه تحصیـالت عالـی اقدامـات ذیـل را آغاز
کـرده ایم:
اول .ریـزرف ِسـت هـا بـرای قـرش انـاث در پروسـه کانکـور.
پروسـه ملـی کانکـور کلیدی تریـن برنامـه وزارت تحصیالت
عالـی مـی باشـد کـه خوشـبختانه بـه زنـان توجـه خـاص
صـورت گرفته اسـت .وزارت تحصیالت عالی در رشـته های
بـا اولویتـی کـه افغانسـتان را در رسـیدن به رشـد اقتصادی
کمـک مـی کنـد ،کُدهـای رقابتـی را بیـن داوطلبـان پر و
دخـر جـدا کـرده اسـت .توسـط ایـن پالیسـی حایتـی ما
مـی توانیـم عـالوه بـر رونـد معمـول داوطلبـان زیـاد قـرش

دمل گرفته شهر من براي آسه مايي ات

ببني تنوره ميكشد ز دل غم جدايي ات

ز ديده ام گشوده ام هزار چشمه آرزو

مگر كه بارور كنم نهالك رهايي ات

دمل گرفته شهر من كه ديو زاد فاجعه

رشر فگنده اينچنني به شهپر هاميي ات

چه شد شكوه باورت بهار عشق پرورت

كه رس شكسته مريسد خزان بينوايي ات

دمل گرفته شهر من رسود آه ميشوم

رسود گريه مريسد به ديده ء فدايي ات
انـاث را در رشـته هـای تعییـن شـده جـذب کنیـم .گرچـه
ایـن پالیسـی مـورد انتقـاد بعضیهـا قـرار گرفـت .ولـی مـی
خواهـم واضـح سـازم که چالش هـا و فرصت هایـی که زنان
و مـردان افغانسـتان بـا آن مواجـه هسـتند نـه در گذشـته
و نـه در زمـان حـال مشـابه نیسـت .بـرای جـربان گذشـته
و کاهـش محرومیـت زنـان ایجـاب مـی کنـد تـا یـک مـدت
پالیسـی هـای حایتـی بـرای زنـان وجـود داشـته باشـد.
دوم .فراهـم کـردن تسـهیالت ویـژه بـرای اسـتادان،
محصـالن و کارمنـدان قـرش انـاث .وزارت تحصیـالت
عالـی بـا درک چالـش هـای فـراروی قـرش انـاث  25عـراده
موتـر کاسـر را بـرای سـهولت در رفـت و آمـد خریـداری
کـرده اسـت و ایـن رونـد را ادامـه مـی دهـد .عالوه-بـرآن،
در سـال آینـده یـک برنامـه خـاص را بـرای زنـان آسـیب
پذیـر( )Disadvantage Femaleمنظـور کـرده اسـت.
بـر مبنـای ایـن برنامـه بـرای قرشانـاث آسـیب پذیـر (افـراد
معیـوب ،معلـول ،زنـان در دوران بـارداری) کـه نیـاز بـه
ارایـه خدمـات خـاص دارد ،تسـهیالت مورد نیازشـان فراهم
مـی شـود .بهطـور مثـال ،محصلینـی کـه ناشـنوا ،نابینـا و
معلـول هسـتند؛ وسـایل موردنیـاز آموزشـی شـان از سـوی
وزارت تحصیـالت عالـی فراهم می شـود یا در قسـمت ارایه
خدمـات ترانسـپورتی بـا آنهـا همـکاری صـورت مـی گیـرد.
ایـن برنامـه توسـط میکانیـزم شـفاف در قالـب بورسـیه هـا
بـرای محصـالن عرضـه مـی شـود .مـا تـالش می کنیـم این
برنامـه را نخسـت در پوهنتـون هـای بـزرگ مرکـز و بعـد از
دریافـت نتایـج بـه سـایر نهادهـای اکادمیـک گسـرش

وزارت تحصیـالت عالـی در رشـته های با اولویتی که افغانسـتان را در رسـیدن
بـه رشـد اقتصـادی کمک می کنـدُ ،کدهـای رقابتـی را بین داوطلبان پسـر و
دختـر جدا کرده اسـت .توسـط این پالیسـی حمایتی مـا می توانیـم عالوه بر
رونـد معمـول داوطلبـان زیاد قشـر انـاث را در رشـته های تعیین شـده جذب
کنیـم .گرچـه این پالیسـی مورد انتقـاد بعضیها قـرار گرفت .ولـی می خواهم
واضـح سـازم که چالش هـا و فرصت هایـی که زنان و مـردان افغانسـتان با آن
مواجـه هسـتند نه در گذشـته و نه در زمان حال مشـابه نیسـت.

معرفی کتاب

 شهزاده سمرقندی
قسمت سوم

زمین مادران

بیـن دفـر مـادر ورق نوشـتهای پیـدا میکنـم و خـط خـود
را میشناسـم .بارهـا یـادم هسـت کـه مینوشـتم و بیـن
دفـر مـادر پنهـان میکـردم .منیدانـم این یادداشـتهای
پراکنـده را کـه هیـچ وقـت رس و تـه شـان به هم منیرسـید،
در چـه حالـی نوشـتهام.
«مـی شـود تنـد تـر راه رفـت ،میشـود تندتر دوید ،میشـود
سـوار دوچرخـه شـد ،سـوار قطـار شـد ،میشـود سـوار
هواپیـا شـد ،امـا ترجیـح میدهـم زیـر سـایهی درختـی
بنشـینم و پـرواز کنـم .بـه دوران رفتـه و ریشـههای آینـده را
در آن جسـتجو کنـم».
دو بهـار از ایـن نوشـته گذشـته اسـت .ولـی هنـوز بـرای
مـن گـرم و آشناسـت ایـن بسـته کاغـذی کـه روی میـز
خوابیـده و بـا آن گوشـههای از خشـکی شکسـته و از زردی
و گردگرفتگـی انـگار پوسـت حیوانیسـت کنـده از گوشـت و
اسـتخوان.
دفـر را رس جـای خـودش بیـن کتابهـای غفـس* نـرش
شـوروی مـادر میگـذارم و بیرون میروم .مادر در آشـپزخانه
مشـغول اسـت .بـی صـدا در حـال پخـن غذاسـت .وقتـی
بـدون هیـچ رسو صـدای در آشـپزخانه دورو دراز میمانـد،
میفهمـم کـه سـخت بـه فکـر فـرو رفتـه اسـت .رسفـه ای

میکنـم تـا غافـل گیـر نشـود و نرسـد .بـدون ایـن کـه
بـه سـویم نـگاه کنـد میگویـد ،زود بیـدار شـدی .خـوب
خوابیـدی؟ دسـت بـه کمـرش میگـذارم و میگویـم ،بایـد
بروم.
دیشـب وقتـی لبـاس خـواب ش را پوشـید و روی تخـت ش
دراز کشـید ،کنـارش نشسـتم .دسـتان اش را گرفتـم
* کلفت و ضخیم
و بوسـیدم .گفـت میخواهـی بـروی؟ گفتـم بلـه .بایـد بروم
و ناتاشـارا پیـدا کنـم .چیـزی نگفت.
اورا تنهـا گذاشـتم و روی تخـت خـود بـا شـکم دراز کشـیدم
و عشـق اول تورگنیـف را روی بالیـش گذاشـتم .پنجـره را
بـاز گذاشـته بـودم تـا صدایـش را بشـنوم اگر کاری داشـت،
مجبـور نشـود از جایش برخیـزد و رساغ من آیـد .اما غچ-غچ
کـف چوبـی بلند شـد و هـم وزن راه رفـن مادر مـوزون بود.
مادر بسـته در دسـت کنار در وایسـتاد و هس-هس نفسـش
بلنـد تـر شـد وقتـی گفت این بـرای توسـت از ناتاشـا ،از
جـای جسـتم و منیدانـم کتـاب را کنـار گذاشـتم و یـا بـه
کنـار پـرت شـد و یـا اصـال کتابی در دسـتم بـود .از ناتاشـا!
بسـته را بـا رسعـت بـاد بـاز کـردم ،مثل گرگـی که پرنـده ای
را پـر میکنـده باشـد.
ناتاشـا نوشـته بـود« :عزیـزم ،منیدانـم تـورا بـا کـدام از این
نـام هایـی صدا کنـم که در مـدت بیاری به خود گذاشـتی
و منیدانـم کـه حـاال بـه خـود چـه اسـمی را انتخـاب کـرده
ای .هـر نامـی داشـته باشـی ،فرقـی منیکنـد ،مـن تـورا بـه
عنـوان یـک دوسـت عاشـق بـرای همیشـه در دل خواهـم
داشـت .ایـن هـم نوشـتههای توسـت کـه میخواهـم پیـش
تـو باشـد .همیشـه دعاگـوی تو ناتاشـا ،موسـکو»
دمل بـرای دیـدن ایـن دخـر روس بـی قرارتـر شـد .دخـری
کـه متـام مـدت مریضـی بـا مـن بـود و وقتـی دسـتم را بـه
دسـت مـادر داد و خـدا حافظـی کـرد ،دیگـر ندیـدم ش.

دهیـم.
سـوم .تامیـن مصونیـت زنـان و دخـران در نهادهـای
تحصیلـی .بـه منظـور پاسـخ گویـی بـه اعراضـات جامعـه
مدنـی و خانـواده هـای محـرم وزارت تحصیـالت عالـی
پالیسـی منـع تبعیـض ،آزار و اذیـت جنسـی را تدویـن و بـه
متـام نهادهـای تحصیلـی معرفـی کـرده اسـت .مـا تطبیـق
عملـی ایـن پالیسـی را در پوهنتـون تعلیـم و تربیـه اسـتاد
شـهید ربانـی آغـاز کـرده ایـم .بـرای تطبیـق ایـن پالیسـی
متـام میکانیـزم هـای حقوقـی ،روانـی و ارزش هـای حاکـم
اسـالمی درنظـر گرفتـه شـده اسـت .آگاهی دهـی و انتقال
پیـام بـه کمـک هـر ،یکـی از بخـش هـای تطبیـق ایـن
پالیسـی مـی باشـد کـه در هفتـه گذشـته به صـورت علمی
آغـاز گردیـد.
چهـارم .فراهـم کـردن تسـهیالت کاری بـرای زنـان
شـاغل .مطابـق بـه قانـون کار افغانسـتان ،اداره مکلـف
اسـت تآمینـات اجتاعـی را بـرای کارمنـدان فراهـم کنـد.
کودکسـتان یـا شـیر خـوارگاه یکـی از مـواردی اسـت که در
جـز تآمینـات اجتاعـی محسـوب شـده و وزارت تحصیالت
عالـی طـی چنـد مـاه گام هـای جـدی را برداشـته اسـت.
مرکـز وزارت بـه شـمول پوهنتون های مرکز و سـه دانشـگاه
بـزرگ بـه کودکسـتان هـای اسـتندرد دسرسـی دارنـد و
تـالش مـی کنیـم بـه عنـوان یـک فرهنـگ در سـال آینـده
در متـام پوهنتـون هـای افغانسـتان ایـن برنامه را گسـرش
دهیـم .ایـن موضـوع سـاده به نظر می رسـد ولی مـی تواند
در تقویـت حضـور زنـان خیلـی مفیـد و موثـر واقـع شـود.
پنجـم .ایجـاد مراکـز مشـاوره ،خالقیـت و مهـارت هـای
نـرم افـزاری .ایـن برنامـه هـا کـه در واقـع برنامـه هـای ممد
آمـوزش اسـت ،برنامـه هـای جدیـد وزارت تحصیـالت عالی
اسـت کـه محصـالن و خصوصـاً محصلیـن قـرش انـاث را در
راسـتای پیشـربد امـور درسـی ،کاریابـی و آمـوزش مهـارت
نـرم افـزاری کمـک مـی کنـد.
ششـم .بورسـیه هـای تحصیلـی .فراهـم کـردن خدمـات
تحصیلـی در بیـرون از کشـور یکـی دیگـر از برنامـه هـای
جـدی و بـا اولویـت وزارت تحصیـالت عالـی را تشـکیل می
دهـد .بـرای تقویـت مسـتفیدین قـرش انـاث سـهولت هـا و
انعطـاف پذیـری در رشایـط اسـتفاده از بورسـیه هـا با توجه
بـه چالـش هـا و مشـکالت زنـان در نظر گرفته شـده اسـت.

چه زخم هاست بر تنت چه قصه هاست يب منت
چه داغ هاست بر دمل ز درد يب دوايي ات
تو شوكت شهامتي  ،چرا اسري حرييت

ببني كه ميكشد مرا بسيط يب صدايي ات

نواي سبز باورت اگر كه بارور شود

دو باره باز اگر رسد زمان كربيايي ات

اگر چه پر شكسته ام اسري و بال بسته ام

به بال ناله مريسم براي همصدايي ات

هفتـم .اعـار لیلیـه هـا بـرای محصلیـن قـرش انـاث .کار اعـار پنـج لیلیـه
معیـاری آغـاز گردیـده اسـت و در سـال آینـده آماده بهـره برداری می شـود.
در سـال آینـده متـام پوهنتـون هـای بـزرگ دارای لیلیه های معیـاری برای
قـرش انـاث مـی گـردد .تـالش مـی کنیـم بـه زود تریـن فرصـت متـام نهـاد
هـای تحصیـالت عالـی دولتـی دارای لیلیـه انـاث گـردد .زیرا ما بـاور داریم
کـه اگـر تسـهیالت لیلیـه موجـود باشـد ما مـی توانیم بـدون در نظر داشـت
چالـش هـای مـکان یـا موقعیـت؛ تعـداد زیـاد محصلیـن قرشانـاث را در
پوهنتـون هـا جـذب کنیم.
هشـتم .راه انـدازی تحقیقـات علمـی در مسـایل زنـان .اکنـون مرکـز
مطالعـات زنـان و برنامـه ماسـری مطالعـات زنـان و جنـدر یکـی از برنامـه
هـای مهمـی اسـت کـه به صـورت تخصصی مسـایل زنـان را مـورد مطالعه و
آمـوزش قـرار مـی دهـد .تـالش ما بر این اسـت تـا در سـال آینده ایـن مرکز
را بـا مراکـز بیـن املللـی کـه در خصـوص حقـوق زنـان کار می کنـد ارتباط
داده و زمینـه تحقیقـات علمـی در مـورد مسـایل زنـان با معیار هـای جهانی
فراهم سـازیم.
تـالش مـی کنـم در وزارت تحصیـالت عالـی و در متام نهاد هـای اکادمیک
زمینـه را بـرای جـذب زنـان تحصیل کـرده و توانا بـاز کنم .پوهنتـون ها یک
نهـاد غیـر سیاسـی اسـت مـن تـالش مـی کنـم زمینـه جـذب فراتـر از زد و
بندهـای سیاسـی و بـا توجـه بـه دانـش و ظرفیـت افـراد در ایـن نهـاد هـای
مهیا سـازم.

بـدون هیچ شـاره تلفونی و یا آدرس دسـت تـکان دادم و او
نیز با تبسـم سـفیدی که لبانش بر آن قاب شـده بود دسـت
تـکان داد .دسـت تـکان داد و قطارهـم مثـل یـک شـر پیـر
تـکان خـورد .باز دو سـه تـکان خورد و ناتاشـا از قـاب پنجره
لیـز خـرد و ناپدید شـد.
مـادر بعـد از هفتههـا مقاومـت صبـح زود در زده بـود و وارد
اتاقم شـده بود .کنار تختم نشسـت و دسـت روی پیشانیام
گذاشـت .مهتـاب ،عزیـزم .اگـر واقعـاً فکـر میکنـی بـه این
سـفر نیـاز داری ،بـرو .نگـران مـن نبـاش .دوسـت و آشـناها
هسـتند .دسـت تنهـا منیمانـم .ولـی قـول ده کـه مراقـب
خـودت باشـی و زود برگـردی.
پاسـخی منـیداد وقتـی میپرسـیدم ،ناتاشـا کـی بـود،
مـادر؟ فیلـم چه شـد؟ چـرا منایـش منیدهنـد؟ انـگار خود
نیـز دوسـت داشـت بدانـد .بدانـد کـه چـی شـد؟ باالخـره
آن همـه دغدغـهی گـروه فیلـم بـرداری و آن همـه تبلیـغ از
منایـش رسارسی در کشـور و فراتـر .فیلمـی کـه بـرای هـر
لحظـهی آن رهنایـم بود و تشـویقم کرد ،به صبـوری خواند
وقتـی خسـته و دلگیـر میشـدم از رسزنشهـا و رنجهایـی
کـه در اجـرا میکشـیدم.
عزیـزم ،ببیـن ،یـک لحظـه ،صـرب کـن ،بیـا ایـن جـا بشـین،
ایـن رشبـت را بخـور و گـوش کـن .تـو تصـور کـن کـه بـار
اول سـوار تراکتـور میشـوی ،بـار اول اصـالً تراکتـوررا دیـده
ای .میفهمـی؟ بـار اول! تراکتـور هیبـت دارد ،تـرس دارد،
نگرانـی دارد .میفهمـی؟ انـگار بـا دیـوی رو بـه رو هسـتی!
دیـوی کـه متـام مـردم محـل از صـداش و از جـای پـاش
میترسـند .تـو هـم میترسـی! امـا میخواهـی تـرس خـود
را بشـکنی .میفهمـی؟ مسـئول گریـم بـرای دهمیـن بـار
بـه صورتـم آب میپاشـید ،زلفـم را نـم میکـرد و بـه صورتـم
میچسـباند .میفهمـم .خـوب دوبـاره ،رشوع! پنـج ،چهـار،
سـه ،دو ..،یـک!

بـا تـرس بـه تراکتـور نزدیـک میشـوم .پـای خـود را آهسـته
روی رکاب آهنیـن میگـذارم .ایـوان دسـت دراز میکنـد،
منیگیـرم ،دوبـاره تـالش میکنـم سـوار شـوم ،منیشـود.
رکاب بلنـد اسـت .دفعـهی سـوم پـایام بـه رکاب میرسـد
و بـا دو دسـت و یـک پـای بـه تراکتـور آویـزان میشـوم .پای
دیگـرم هنـوز در زمین اسـت و میترسـم ،واقعاً میترسـم که
از زمیـن جـدا شـوم .بـا سـختی خـود را بـه کابیـن تراکتـور
مینشـانم .دسـتام را روی فرمـان میگـذارم .بـرای پنجمین
بـار ،دقیقـاً در همیـن صحنـه کارگـردان میگویـد ،نـه ،نـه،
نه !

وقتی ازصحرا با مادر برگشـتم دیگر به روشـنی میتوانسـتم
تشـخیص دهـم کـه چـه چیز مـال من اسـت و چـه چیز مال
مـادر .بعـد از دعـوای حسـابی با مـرد نظامی برگشـته بودیم
خانه.
از کفـش تـا اسـم دوسـتان و نزدیـکان .دلتنگـی عجیبـی
بـرای دیـدن دوسـتان و آشـناها پیـدا کـرده بـودم .مـادر
میگفـت خیلـی وقـت اسـت بـا آنهـا صحبـت نکـردهام و
وقتـی بـه دیـدن مـن آمدهاند ،خـودرا کنـار کشـیدهام وهیچ
پاسـخی بـه حـرف هایشـان نـدادهام.
چهـرهی مـادر در آفتـاب رسخ شـده بـود و تارهـای ریـز
مـویاش بـه دور صـورتاش چسـبیده بـود .دسـتاناش
را بـاال بـرد و زیـر بغـلاش را بـاد داد .متـام مـدت بـا دهـانِ
نیمبـاز نفـس میکشـید و گاهـی بـا لـب بـاال و گاه بـا لـب
پاییـن نفـس دراز بـه روی خـود میفرسـتاد .از بـال زدن
مجلـهای کـه در دسـت مـادر بـود و خـود را با آن بـاد میزد،
گوشـوارههای بخارایـیاش گویـا میهراسـید و بـه چـپ و
راسـت فـرار میکـرد .گوشـوارههای پهـن بـا هفـت هشـت
سـنگ رسخ بـا مرجانهـای ریـز قـاب شـده.
ادامه دارد
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مشـارکت سیاسـی در افغانسـتان ،ریشـه در اصالحـات
شـاهامانالله دارد  .ایـن پادشـاه اصالحطلـب اقدامـات
مفیـدی را بـرای گسـرش قـدرت زنـان انجـام داد .در ایـن
دوران مکاتـب دخرانـه ایجـاد شـد و عـدهای نیـز بـرای
تحصیـل بـه ترکیـه اعـزام گردیـد .بـرای اولینبـار زنـان
مطبوعـات خـود را بهنـام ارشادالنسـوان ایجاد کرد و تشـکل
خـود را بهنـام انجمـن حایـت از نسـوان تأسـیس منـود.
آزادیهـای عمومـی را کسـب منـود و فرصـت حضـور در
صحنههـای اجتاعـی و سیاسـی را بـا تشـویق اماناللـه بـه
دسـت آورد.
بـا سـقوط امانالله ،مشـارکت سیاسـی زنان نیز دچـار رکود
گردیـد و بـه فراموشـی سـپرده شـد .بسـیاری از اصالحـات
دوره امانـی لغـو گردیـد و عـدهای نیـز بـه فراموشـی سـپرده
شد .
در دهـه قانـون اساسـی ،مشـارکت سیاسـی زنـان باردیگـر
مطـرح گردیـد وگامهـای اساسـی بـرای مشـارکت سیاسـی
زنـان مطـرح گردیـد .در ایـن دوران بـرای اولینبـار تعـدادی
از خانمهـا ،بـه ولسـی جرگـه و مرشانوجرگـه راه یافتنـد .در
کابینـه اول و دوم نوراحمداعتـادی ،زنـان بـه عنـوان وزیـر
شـامل حکومـت گردیـد و اولیـن خانـم بهنـام میرمـن پرویـن
وارد رادیـو گردیـد.

تحـول مهـم دیگـر بـرای مشـارکت سیاسـی زنـان در دوران
کودتـای هفـت ثـور ایجـاد گردیـد .در ایـن دوران هرچند که
زنـان زیـادی که همسـویی بـا ایدئولـوژی حکومت نداشـتند
مـورد اذیـت وآزار قرارگرفتـه و شـکنجه و رسکـوب شـدند امـا
زنـان هـوادار حـزب حاکـم ،در دولـت و حکومـت ،حـزب
دموکراتیـک خلـق ،انجمنهـا ،مطبوعـات و رسـانهها حضور
فعالـی داشـت و زنـان توانسـتند مشـارکت سیاسـی را در
بیشـر صحنههـای سیاسـی و اجتاعـی تجربـه مناینـد.
دوران جدیـد را میتـوان نقطـه عطفـی در تکامـل حقـوق
و مشـارکت سیاسـی زنـان دانسـت .در ایـن دوران زنـان در
متامـی عرصههـای سیاسـی حضـور دارنـد و از گروههـای
قدرمتنـد اجتاعـی محسـوب میگردنـد .مهمتریـن
اقدامـات انجـام شـده در ایـن مـورد را میتـوان بـه صـورت
ذیـل برشـمرد:
پس از تدویر کنفرانس بن در سـال  2001و تشـکیل دولت
جدیـد فصـل جدیـدی در مشـارکت سیاسـی زنـان گشـوده
شـد .مـوارد ذیـل بخشـی از ایـن اقدامـات انجـام شـده در
دوران جدیـد میباشـد:
شاره
1
2
3

برنامههای عملی شده

مجلس زنان افغان برای
دموکراسی در بروکسل

ایجاد وزارت امور زنان
برای نخستینبار در
افغانستان

اعالمیه حقوق اولیه
زنان افغان و برنامه ملی
انکشاف ساحوی

4

تأسیس کمیسیون
مستقل حقوق برش
افغانستان

6

حضور  20درصد از
زنان در لویهجرگه قانون
اساسی افغانستان

5

7

برنامه همبستگی ملی

تعیین  27درصد سهمیه
برای حضور زنان در
ولسیجرگه

سال
2001
2001
2002
2002
2003
2004
2004

8

9
10
11
12
13
14

تعیین  17درصد سهمیه
برای حضور زنان در
مرشانوجرگه

از نظر قانونی نیاز
است تا  25درصد از
کرسیهای شوراهای
والیتی به زنان واگذار
گردد

تصویب قانون اساسی

اسراتیژی موقت
انکشاف ملی افغانستان

اهداف انکشافی هزاره
برای افغانستان

برنامه کاری برای صلح،
آشتی و عدالت در
افغانستان

برنامه ملی کاری برای
زنان افغانستان ( 2007
تا ) 2017

2004

2004
2004
2005
2005
2006
2007

15

اسراتیژی توسعه ملی
افغانستان ( – 2008
)2013

2008

16

اهداف انکشافی هزاره
برای افغانستان ( 2008
تا )2013

2008

17
18

تصویب قانون رفع
خشونت علیه زنان

برنامههای دارای اولویت
ملی

2009
2010

عـال وه بـرآن ،افغانسـتان در ایـن مـدت ،بسـیاری از
کنوانسـیونها و پیانهـای بیناملللـی را تصویـب و امضـا
منـوده اسـت کـه دولـت را موظـف بـه رعایـت حقـوق زنـان
می منا ینـد .
براساس کتاب جندر و سیاست

