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 لیدختران افغان از آموزش و تحص تیدختر و محروم یروز جهان
 

قدرت،  یبرا یتعهد جهان دیتجد یبرا یدختر فرصت یروز جهان که ملل اعالم کرده است سازمان

که دختران در افغانستان از آموزش و  ستیدر حال نیدختران جهان است. ا یساز صحت و توانمند

 .شان اند یکار محروم شده اند و خواستار اعاده حقوق انسان

 یصتروز فر نیگفته است که ا« دختر یروز جهان»به مناسبت  یامیکل سازمان ملل متحد در پ ریدب

 .دختران در جهان است یساز ت و توانمندتعهد مجدد جهان به صح یبرا

 نیو به ا شود یم لیدختر تجل یاکتوبر از روز جهان 11سو همه ساله در  نیبه ا 2012سال  از

 گریبه آموزش و د یدختران و حق دسترس یبرا یمساو یها فرصت جادیمناسبت توجه مردم به ا

 .شود یحقوق دختران جلب م

 تالیجینسل د کیاز  یسازمان ملل متحد آمده است که دختران امروز بخش یسرمنش امیاز پ یبخش در

را به عنوان  شانیها قدرت و راه حل م،یماست تا با تنوع آنها همراه شو فهیوظ نیا»هستد: 

 ،تندبا آن روبرو هس تالیجید یکه آنها در فضا یو به موانع میکن تیتقو یتالیجید ردهندگانییتغ

 «.میکن یدگیرس

 از افغانستان خارج شدند یقیموس یمل توتیآموزان انستتن از معلمان و دانش 100: دیبخوان شتریب

درصد در سال  11از  نترنتیسازمان ملل متحد همچنان گفته است که استفاده دختران از ا یسرمنش

 ،یتکنالوژ نس،یسا یها درصد فارغان رشته 1۵است و دختران  افتهی شیدرصد افزا 1۷به  201۳

 .دهند یم لیرا در جهان تشک اتیاضیو ر یرینیانج

ارند و ها د بخش نیدر ا یمیعظ لیبرابر و پتانس ییدختران توانا»ملل متحد افزوده است:  یسرمنش

 «.شوندیم دیهمه از آن مستف م،یکه ما آنها را توانمند بساز یزمان
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 تالیجیدختران در عرصه د تیاز تقو یملل متحد در حال سازمان میو تعل لیحق تحص یآرزو در

حقوق شان،  نیتر ییو ابتدا نیتریبه اساس دنیرس یکه دختران در افغانستان در تقال کند یصحبت م

 .اند لیو تحص میحق تعل یعنی

طالبان، دختران تنها اجازه دارند تا صنف ششم به مکتب بروند. دختران  دنیاز به قدرت رس بعد 

 یها هدرواز ن،یاند به مکتب بروند. افزون بر ا افتهیه نزر از صنف ششم و آموزگاران زن اجاباالت

 .کشور بسته است نیدختران و زنان در ا یبه رو زین یو دفاتر کار یدولت پوهنتون های

 .تنها شروع مکاتب پسرانه را اعالم کردند : طالباندیبخوان شتریب

 چهیگرفته به دو بغض یاز مکاتب در افغانستان با گلو یکیصنف دوازدهم  شاگردو ساره، دو  مروه

 .است دهیروان شان سخت صدمه د هیناح نیشروع مجدد مکاتب اند و از ا یوله گفتند که در آرزو

 پوهنتونکردن امتحان کانکور وارد  یپس از سپر یمیسال تعل نیا انیآرزو داشت که با پا مروه

 . ادامه بدهد اش التیبه تحص زمیدر رشته ژورنال خواست یشود و حقوق بخواند. ساره م

ظهر  ی. حوالمیخود باز ماند ی. از درس و آرزوهامیاحساس خوب ندار»وله گفت:  چهیمروه به دو 

 «.رفتمیکه قبالً در آن ساعت به مکتب م یبه خاطر باشم یناراحت م یلیخ

افسرده شده اند،  شیهایاز هم صنف یکه شمار دیگو یکه صنف دوازدهم مکتب است، م زین ساره

 .کنند یم هیشان را از دست داده اند و گر دیام

 عالم کردندپوهنتون ا: طالبان صنوف جداگانه دختران و پسران را در دیبخوان شتریب

 خواست ما»مکاتب شود:  یهاباعث باز شدن دروازه یالمللنیاست که فشار جامعه ب ردوایتنها ام او

کامل به حقوق زنان و دختران نداده  تیکه طالبان مشروع یاست تا زمان نیا یاز جامعه جهان

 «.داسننشن تیاجازه نداده اند، حکومت شان را به رسم پوهنتونآنان را به رفتن به مکاتب و اند، 

جز ترک  یاچاره زیآنان ن ابد،یگونه ادامه  نیبه هم تیکه اگر وضع ندیگو یشاگرد مکتب مدو  نیا

 یگرید ادیشده اند و شمار ز رونیاز افغانستان ب دهیافغانستان ندارند. هزاران جوان از نسل آموزش د

 .کشور اند نیراه خروج از ا یدر جستجو

دختران  لیمعارف و زنان؛ مانع کار و تحص ی: اعتراض زنان در مقابل وزارت هادیبخوان شتریب

گونان به  یها دختران در بخش یدر افغانستان با وجود جنگ و ناامن ریسال اخ ستیب در .دینشو

ه از حدود دختران افغانستان ک کیروبات میداشتند. به گونه مثال ت شرفتیپ لیو تحص میخصوص تعل

را  ژهیو زهیجا کیروبات یسابقات قهرماندر م یالدیم 201۷شده است، در سال  لیدختر تشک 20

 .وردبه دست آ
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دختران  یها به روپوهنتونبودن مکاتب و  بسته :دختران یمکاتب و دانشگاه به رو ییبازگشا نیکمپا

 ینیکمپا نسویاز رضاکاران از سه روز به ا یداشته است. گروه یدر پ زیرا ن یادیز یهااعتراض

ها پوهنتونمکاتب و  ییبازگشا یبرا یاجتماع یها قندهار در جنوب افغانستان در شبکه تیرا از وال

 اند.کرده  یدختران راه انداز یبه رو

عضو رضاکار  2۴00حدود  یاز سو نیکمپا نیا دیگو یقلم م ینهاد اجتماع انگذاریبن سا،یهللا و عیمط 

 .اند وستهیپ نیکمپا نیتاکنون به ااز بزرگان محل و مردم  ینهاد آغاز شده است و شمار نیا

آغاز کرده  یاجتماع یهارا در رسانه نیسه روز شد که کمپا»وله گفت:  چهیبه دو سایهللا و عیمط

دختران  یبه رو دیبا پوهنتونکه مکاتب و  کند یرا نشر م یشعار نیکمپا نی. هر شرکت کننده امیا

 «.باز شود

 

 پایان

 

 


