ﺗﻼش
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺿﻌﯿﻒ ھﺎ آن را ﺑﺰرگ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦھﺎی
وﺟﻮدت را ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ات داری ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻦ
ﺗﻮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ،ﻗﺪر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺖ داده ﺷﺪه رو ﺑﺪان.
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﯾﮏ و ﻧﯾم دھﮫ اﺧﯾر ﺗدوﯾن ﺷد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﯽﭘﯾﺷﻧﮫ،
ﺣﻘوق زﻧﺎن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و در ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷری ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺳﺎوی و ﺑراﺑر ﺑﺎ
ﻣردان ﻗﺎﯾل ﺷده اﺳت .در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ ﮔذﺷﺗﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ،زﻣﯾﻧﮫھﺎی
ﺗﺎﻣﯾن ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی زﻧﺎن را ھمﺳطﺢ ﻣردان در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ و از اﯾن ﻟﺣﺎظ ھم ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﯾﮑﯽ از
ﺑﮭﺗرﯾن ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ ،در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽرود.
ﺑﺎﯾد ﮔﻔﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن آﻣوزش دﯾده دارای ﮐودﮐﺎن ﺻﺣﺗﻣﻧد و آﻣوزش دﯾده ﻧﯾز ﺧواھﻧد ﺷد .ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﻣﯾﺗواﻧد در روﻧد رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑﺎﺷد.
اﻣروزه ﺷﺎﻏل ﺑودن زﻧﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﺟﺗﻣﺎع ﻣطرح اﺳت و زﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻠل ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ
ﮐﺎر روی ﻣﯽ آورﻧد و ﺣﺗﯽ ﻣﺟﺑور ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ و ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدان،
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻧﯾز ﭘذﯾرا ﮔردﻧد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت زﻧﺎن ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت دﻧﯾﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد و ﮐﺎﻣﻼ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﻧﯾز
ﻣﺎﻧﻧد ﻣردان ﺑﺧواھﻧد ﻧﻘش ﻣﮭم و ﻣوﺛری در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از،٢٠٠١ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎزهی در ﺗﺎﻣﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺧﺻوص در ﺑﻌد ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﻣﯽرود.
در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ دارد .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز ﻧﻘش ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را
اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد :از ﺟﻣﻠﮫ ﺗرﺑﯾت ﻓرزﻧدان آﮔﺎه و ﻋﺎﻟم ،ﻓراھم ﮐردن ﻣﺣﯾط آرام و اﯾﺟﺎد آراﻣش در ﺧﺎﻧواده
و ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﺷده اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎری
از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑدوش ﺑﮑﺷﻧد و ﭘﺎی ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣردان در ﭘﯾﺷﺑرد اھداف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺳﺎل ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠطﮫ طﺎﻟﺑﺎن ،زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﺑزرﮔﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و در ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﺟﺗﻣﺎع اﺷﺗراک دارﻧد .ﺑﻌد از ﻧﺷﺳت اول ﺑن ،طرح و ﻗﺑول ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،زﻧﺎن در ھر
ﺑﺧﺷﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ اﺷﺗراک ﮐرده اﻧد.
ﺑﺎ وﺟود ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﺑدﺳت آﻣده ﺗوﺳط زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ،ھﻧوز ھم آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت و ﺗﮭدﯾدھﺎﯾﯽ روﺑرو
ھﺳﺗﻧد .اﻣروز ،زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻧﺎ اﻣﻧﯽ را در رده ﻧﺧﺳت ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﺎﯾﺳﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
دوران ﺳﯾﺎه طﺎﻟﺑﺎن ﮐﮫ زﻧﺎن اﺟﺎزه ﺧﺎرج ﺷدن از ﻣﻧﺎزل ﺷﺎن را ﻧداﺷﺗﻧد ،ﻣﯾﺳر ﮔردﯾده و ﺣﻣﺎﯾت
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺳب ﮐرده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  5ﻣﺎرچ ﺳﺎل  2003ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون رﻓﻊ ﮐﻠﯾﮫ اﻧواع
ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﭘﯾوﺳت.
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اﮔﺮ ﮐﻢ ﺳﻮاد ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑ.ﺴﻮادﺑﻮدن زﻧﺎن ﮐﺸﻮر را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻋﻠﺖ <ﺎی ز>ﺎدی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻤﺮد ،ازﺟﻤﻠﮫ
ﻣEﻤGFﯾﻦ آKJﺎ:
ازدواج ھﺎی اﺟﺑﺎری در ﺳن ﮐﻣﺗراز ١۶ﺳﺎل وﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ ھدف از ﺗﻌﻠﯾم ،آﻣوﺧﺗنﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن اﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اداﻣﮥ ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎ ﻟﯾﺳﮫ و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻧﺎء اﺟﺎزه ﺗﻌﻠﯾم ﺗﺎ
اﺑﺗداﺋﯾﮫ را ﺑرای دﺧﺗران ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﻌد از آن ،ﻣﺎﻧﻊ دوام ﺗﻌﻠﯾم آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳﻧﺗﯽ ﺑودن ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺑﺎور ھﺎی ﻧﺎدرﺳت در ﻣورد ﺗﻌﻠﯾم زﻧﺎن  :ﭼون ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣرد ﺳﺎﻻر
وﺳﻧﺗﯽ اﺳت ؛ اﮐﺛرﯾت ﻣردان وﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﻠﯾم زﻧﺎن را ﻣﮭم ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .و ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور
اﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺳواد ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد و ﮐﺳب ﺗﻌﻠﯾم ﺳﺑب زﯾﺎﻧﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
ﻧﺑود ﻣﮑﺎﺗب و ﻣﺗوﺳطﮫ و ﻟﯾﺳﮫ در وﻻﯾﺎت و ﻣﻧﺎطق دوردﺳت ﮐﺷور ،و ﻧﺑود ﭘوھﻧﺗون ھﺎی رﺳﻣﯽ در
ﺗﻌدادی از وﻻﯾﺎت ﻧﯾز ﺑﮫ اداﻣﮫ اﯾن وﺿﻊ ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت.
ﺗﺧرﯾب ﻧﻣودن ﻣﮑﺎﺗﯾب ﻣﺗوﻗف ﺷدن ﺗدرﯾس در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق ﻧﺎ اﻣن ﮐﺷور.
اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮاد ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﻮان ادﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻨﻔﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر اوﻻ ً ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻨﻌﻨﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯽﺳﻮادی ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﻮن اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آﮔﺎھﯽ از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻘﺮاﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎاﻣﻨﯽ
در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ،ﮐﮫ در ﭘﮭﻠوی ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﮐﺷور ،ﺗﻧﮭﺎ راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان زﻧﺎن اﻓﻐﺎن را
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎزد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای آﻧﺎن ﻓرﺻت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﺳطوح
اﺑﺗداﯾﯽ و ﻋﺎﻟﯽ را در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻓراھم ﮐرد.
اﮔﺮ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻌﯽ و ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﻼش
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺮای ﺗﻼشھﺎﯾﺶ ﭘﺎداش دھﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشھﺎﯾﺶ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ،
ﺷﻤﺎ از ﻛﻮدﻛﯽ او را ﺗﻼشﮔﺮا ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮا
ﺳﭘﺎس ﮔزار از ﺷﻣﺎ دوﺳﺗﺎن
ارادﺗﻣﻧد ﺷﻣﺎ
طوﺑﺎ ھﺎﺷﻣﯽ
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