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زنان در کابل به تغییر وزارت زنان به وزارت جدید نهی از منکر و امر به معروف  توضیح تصویر،

 اعتراض کردند

شماری از زنان در کابل، در اعتراض به وضعیت کار و تعلیم و تحصیل زنان در افغانستان، 

 کردند.پیمایی اعتراضی راه

این زنان در برابر ساختمان "وزارت زنان" که حاال به "وزارت امر به معروف نهی" از منکر تغییر 

 یافته تجمع کردند و شعار "تحصیل، کار، آزادی، پیش به سوی آبادی" سر دادند.
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زیادی را بر انگیخته است؛ تغییر لوح  عکس العملدر هفته گذشته دو رویداد در خصوص زنان 

 زنان به وزارت نهی از منکر و امر به معروف، و دعوت از آموزگاران مرد و دانشوزارت 

ها، در حالیکه از دختران باالتر از کالس ششم خواسته شده است تا حل  آموزان پسر به سر کالس

 های زن، در خانه بمانند.ها و آموزگار موضوع تفکیک جنسیتی کالس

در ورودی وزارت زنان که حاال تغییر نام داده است،  شماری از زنان دو روز پیش هم در برابر

ای" به زنان افغانستان بوده و نباید اینطوری از آن ها  اعتراض کردند و گفتند این وزارت "تحفه

 سلب شود.

در کابینه سرپرست گروه طالبان، وزارت زنان حذف و وزارت جدید امر به معروف و نهی از 

 منکر ایجاد شده است. گروه طالبان در مورد حذف این وزارت اظهار نظر نکرده است.

 ، در نظام پس از طالبان در نشست بن ایجاد شد. این وزارت پالیسی2001وزارت زنان در سال 

 ساز بود و مسئولیت اجرایی نداشت.

آموزان و آموزگاران ذکور خواست تا به مکاتب همچنین، سه روز پیش دولت گروه طالبان از دانش

ک گفته شد که باید منتظر بمانند تا تفکیآموزان دختر باالتر از کالس ششم،  برگردند و در مورد دانش

 های درسی و آموزگاران آن انجام شود. جنسیتی کالس

ها بود. سلب حق تحصیل و اشتغال از  شعار زنان معترض امروز در کابل بر محور این دو رویداد

 گیری گروه طالبان بود. های عمده زنان در قدرت دو نگرانی

گذرد. زنان و دختران کابل و  لبان بیشتر از یک ماه میاز تصرف کامل قدرت از سوی گروه طا

شهرهای دیگر به چهره معترض بر نظام شدید مبدل شده اند. آنها برای رعایت حقوق اسالمی خود 

 که همان، حق تعلیم، تحصیل، اشتغال است مبارزه دارند.

 غانستاناف مراعات دست آورد های تحصیلی و کار زناناحترام و  گرچه تبصرۀ استقالل خپلواکی:

چون نه تنها  ولی ،سال اخیر، از جانب طالبان عقب گرا قابل پذیرش نبوده 20در  در امور مختلفه

و تحصیالت زنان و دختران تغییرات زیادی را بار آورد،  در دو دهه شرایط و پیشرفت های معارف

ترقیات  هب در دفاتر، تشکیالت خصوصی و حتی امور مستقل تجارتی از طبقۀ اناثبلکه تعداد زیادی 

 که خودکفایی و پیشرفت اقتصادی زیادی را سبب گردید.  ایل آمدندن چشمگیری

مملکت را در ، چرخ احتیاجات اجتماعی و بهبودی احوال افغان ملتاز جانب دیگر منحیث نیمی از 

زنان در پهلوی مردان بصورت شایسته ای در افغانستان سال های بعد از سقوط  ساحات زیادی

 فقانه به پیش بردند.، مؤطالبان
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گرچه بعد از یکماه، دولت جدید طالبی نتوانسته است اصول اداری و قواعدی را که جامعه باالی آن 

لیمات دختران و نماید، ولی علی الرغم وعده های تعباستوار گردد، پیشکش مردم حیران و منتظر 

د که نه تنها از حضور زنان در ساحات کار مشاهده میگرد معینی، شرایط کار زنان البته با قیود و

شانی میگردد که البته پریوالد اناث مکاتب هم روشن نجلوگیری به عمل می آید، بلکه مسئلۀ تحصیل ا

 را در فامیل ها خلق نموده است. و تشویش زیادی

حۀ قیود بر زنان برداشته اند، حذف قدم قابل تعجب و نهایت غم انگیز دیگری که این گروه در سا

ان چن صولکه ااست «المنکر امر بالمعروف و نهی عن»وزارت امور زنان و تغییر لوحۀ آن به 

چونکه تفکیک قوای سه گانه را محو و نابود میسازد  ؛قابل تشویش شناخته می شودروشی بذات خود 

 میدهد. و یکجانبه و قضاوت و مجازات را رنگ تاریک و غیر دیموکراسی

 ،در می آوردندبه حرکت  را مملکت خانه نشینی ملیون ها زنی که با کار و فعالیت چرخ اقتصاد

حمایت از بنیۀ مالی کامالً محسوس است، حتمی می سازد و  هم خطر بحرانی را که همین حاال

نبوده و مملکت به جانب یک تراژیدی بشری هرگز از عهدۀ دولت طالبی پوره  جامعۀ فقیر افغانستان

 کشانیده میشود.غیر قابل کنترول 

ندۀ ، افغانستان با یک آیو آزادی نسبی برای پیشبرد امور حیاتی  زنان و تحصیل در نبود فعالیت

مواجه میگردد که عاقبت وخیمی  تاریک و سیاهی که با هیچ کشور جهان نمیتواند مقایسه گردد،

 خواهد داشت.
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