
1

معضل زنان و رهبرى در افغانستان: آموخته ها و پيشنهادات

معضل زنان و رهبرى در افغانستان: 
آموخته ها و پيشنهادات

آريه نجات عقرب 1393

مقدمه
فصل جديدى در تاريخ افغانستان باز شده است. حكومت وحدت ملى تشكيل شده است. توافقنامه دوجانبه امنيتى با امريكا و توافقنامه وضعيت نيروها در 
افغانستان با ناتو امضا شده است. رئيس جمهور غنى دستور بازنگرى پرونده كابل بانك١ را داده، بر كار روى قانون منع آزار و اذيت در نهادهاى تعليمى٢ 
تاكيد كرده و تعهده كرده تا يك قاضى زن را در دادگاه عالى٣ مقرر كند. عملكرد بى سابقه۴ رئيس جمهور در معرفى همسرش روال غنى كه از وى به 
نام "بى بى گل" در سخنرانى اش ياد كرد و تعهد وى در كار براى حقوق زنان در سخنرانى۵ مراسم تحليف اش در 29 سپتامبر 2014 را نبايد فراموش 
كرد. در حاليكه افغان ها اميدوارند كه اقدامات مثبت برنده خواهد شد و كارهاى خوب ادامه خواهد يافت، در حرف و در عمل زمان براى ايده رهبريت 
زنان و فرضيات اساسى پاليسى ها و ستراتيژى تقويت زنان در 12 سال گذشته است تا به هدف جهت دادن كار دولت جديد و همكاران داخلى و بين 

المللى اش، مورد بازنگرى انتقادى قرار گيرد.

مشاهدات: وضعيت موجود
افغانستان داراى جامعه روستايى، مردساالر، سنتى و مذهبى است. در اين كشور تقريبا در تمام سطوح، منبع تصميم گيرنده از باال به پايين و عمدتا به 
شكل غيررسمى است. شخصيت در اين كشور توسط عواملى مانند نژاد، جايگاه اجتماعى، دارايى هاى مالى، صالحيت هاى رسمى يا غيررسمى كه يكى 
از موارد باال ميتواند منبع آن باشد و حتى شمار محافظان مسلح و وسايط زرهى شكل ميگيرد.۶ جامعه افغانى در هسته اش نخبه گراست، در هاله اش 
مردم گرا و در قلب، زن ستيز است؛ جاييكه زن شهروند دومى محسوب ميشود و هميشه يكى از  اين چهار٧ مورد است (دختر، خواهر، همسر و يا مادر ). 

در غير آن چنان وانمود ميشود كه از كرامت كمترى برخوردار است.
ديدگاه هاى اجتماعى- فرهنگى به نفع آنچه كه سهم٨ طبيعى زنان و مردان مالحظه ميشود داللت ميكند، اما اين امر وابسته به اين است كه "سهم طبيعى" 
چيست و كى آن را تعريف ميكند. "زن يا در خانه يا در گور" يكى از اصول كال اعتقادى و تجربه شده است، اما نيازمندى هاى مالى و شرايط دشوار 
سبب شده تا برخى ها اين اصول را كنار بگذارند كه افراطى ترين نوع آن پوشانيدن لباس پسرانه به دختران٩ است كه از بى بى حكمينه١٠ (در خوست) 
گرفته تا كفتر بى بى (در بغالن)١١ و آزيتا رفعت١٢ عضو پيشين پارلمان تا دخترانش مهرنوش و مهران١٣، اين همه مثال هاى از خالقيت زنان است اما 
تالش هاى ناهنجارى است١۴ براى مشاركت در اجتماع در نقش يك مرد. فلم اسامه١۵ تالش كرده تا اين وضعيت را به تصوير بكشد اما بدون تحليل 

كافى از محتواى فرهنگى و اينكه محدود به يك دوره تاريخ سياسى افغانستان يعنى حاكميت طالبان بوده است.

http://www.dw.de/new-probe-into-kabul-bank-scandal-an-important- ،2014 3 1 گابريل دومانگويز، تحقيق جديد در رسوايى كابل بانك ”يك اقدام مهم سمبوليك“ دويجه ويله اكتبر
symbolic-act/a-17970853

http://www.hrw.org/news/2014/10/14/afghanistan-fight- ،2014 ،14 2 سازمان ديدبان حقوق بشر، افغانستان: مقابله با آزار جنسى. رئيس جمهور غنى بايد حال از اصالحات حمايت كند، اكتبر
rampant-sexual-harassment

http://www.khaama.com/afghanistan-to-appoint-female-judge-in-sc-for- ،2014 ،30 3 خامه پرس، افغانستان براى نخستين بار در تاريخ يك زن را در دادگاه عالى مقرر ميكند، اكتبر
first-time-in-history-8898

http://www.aljazeera.com/news/asia/2014/09/afghan-first- ،2014 ،1 4 ملكه ثريا تا حاال پيشتازترين بوده است. براى جزييات بيشتر: تانيا گودسوزيان، بانوى اول افغانستان در سايه ملكه 1920؟ اكتبر
lady-shadow-1920s-queen-2014930142515254965.html

https://www.youtube.com/watch?v=Gb2k1K16JAU 5 لينك ويديو از سخنرانى رئيس جمهور غنى در مراسم تحليف

6 نظارت شخصى و همكاران
http://thediplomat.com/2014/10/interview-ashraf-ghani ،2014 ،2 7 رئيس جمهور غنى تعهد كرده كه اين را تغيير بدهد. سنجى كمار، مصاحبه دپلمات با رئيس جمهور جديد افغانستان، اكتبر

https://www.youtube.com/watch?v=X-vbumzc60o ،8 مصاحبه اختصاصى عبدالرب رسول سياف با طلوع نيوز
http://www.washingtonpost.com/opinions/ , ،9 جينى نوردبيرگ اين پديده را در كتاب خود مستندسازى كرده است، "دختران زيرزمينى كابل"، بازنگرى كتاب: "دختران زيرزمينى كابل" از جينى نوردبيرگ

book-review-the-underground-girls-of-kabul-by-jenny-nordberg/2014/09/19/441e752e-0eb5-11e4-b8e5-d0de80767fc2_story.html

http://www.dw.de/king-of-the-women-an-unlikely-afghan/a-15457529-1, ،2011 ،13 10 دويچه ويله، " سلطان زنان"- يك افغان بى مثال، اكتبر
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4806516.stm, ،2016 ،16 11 تام كغالن، زن جنگساالر هيبتناك افغانستان، مارچ

http://www.theguardian.com/global/2011/nov/30/afghanistan-girls-dressing-as-boys ،2011 ،30 12 نوشين عربزاده، در افغانستان دختران پسر خواهند بود، گاردين، نوامبر
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/09/110906_l42_afgh_boy_girl.shtml ،2011 ،6 13 بى بى سى فارسى، دختران پسرانه پوش افغانستان: پديده ى جديد، سپتامبر

14 اصطالح "ناهنجار، به ارزش هاى عمل مرتبط به كار هاى رهبرى اطالق ميشود.
http://www.imdb.com/title/tt0368913 ،15 براى توضيحات در مورد اين فلم به اين لينك مراجعه كنيد
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واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

آنانيكه سعى كرده اند به گونه مستقيم در سيستم موجود راه پيدا كنند و پا را از سهم عرفى زنان فراتر گذاشته اند، حتى دختران جوان كه شاگرد مكتب 
هستند، به دليل آن كه اين تالش شان تهديدى به وضعيت موجود است، هدف قرار گرفته اند١۶. با آنكه شهرنشينى و فعاليت هاى آنالين ميتواند 
تصويرى از پيشرفت هاى اجتماعى را ارايه كند، اما در نهايت، مردان شهرنشين توقع دارند زنان فرمانبردار باشند١٧. اين امر دستكم در عمل، باعث 
فقدان اجماع فرهنگى در مورد مشاركت اجتماعى، سياسى و اقتصادى زنان در بيرون از خانه ميشود. اين در حاليست كه سابقه اصالحات به تقريبا 
يك سده قبل به زمان شاه امان اهللا خان در سال 1919 و مشخصات ديموگرافيك جوان افغانستان برميگردد كه انتظار ميرود زمينه را براى اصالحات 

اجتماعى فراهم كند.
امروز ما چارچوب قانون محافظتى براى زنان١٨، نهادهاى عمومى و خصوصى با اجنداى حقوق زنان، برنامه هاى١٩ درازمدت ملى براى تقويت زنان، سه 
ميليون دختر دانش آموز در مكاتب٢٠، زنان در پست هايى با صالحيت هاى رسمى٢١ و حاال بانوى اول٢٢ فعال در جامعه داريم. اما آنچه را كه ما  ميبينم 
ظاهريست كه بر روى ساختار ملوك الطوايفى نيرومندى كه در آن مردان براساس قدرت بومى شان تصميم ميگيرند، روپوش مى اندازد. اين موضوع با 
توجه به جامعه ى مردساالر٢٣، نهادهاى كه تساوى جنسيتى را ناديده ميگيرند٢۴ و حضور بين المللى٢۵ كه باعث شده تا به موضوعات زنان توجه شود، 
مطرح مى شود. عدم درك نياز فورى زنان عادى افغان از سوى جنبش هاى زنان و ظرفيت پايين براى اولويت بندى، منجر شده تا تاثير اندك و مايوس 
كننده اى بر محرك هاى قدرت برجا بماند و در برخى حاالت اين خطر را نيز به همراه داشته است كه خال را بزرگتر كند. امروز، در حالى كه نيروهاى 
بين المللى براى خروج كامل از افغانستان آماده مى شوند، مسله حقوق زنان يكى از موضوعات مورد بحث در مذاكرات صلح٢۶ و يكى از ارزشهايى است 

كه هم به نظر افغانها و به هم نظر جهان، مى تواند از دست برود.٢٧ 

تاريخچه مختصر
يازدهم سپتامبر 2001 نخستين واقعه از مشاركت اخير جهانى در افغانستان را رقم زد و مسير و چگونگى توسعه را تعيين كرد كه در پى آن آزادى زنان 
به توجيه٢٨ يك تصميم سياسى كمك كرد: يعنى مشاركت نظامى. در نتيجه خطوط ميان محرك هاى مردساالر كهن و حاكميت طالبان محو شدند. 
در پى آن، شاهد 12 سالى بوديم كه عمدتا با ترميم فنى شرايط همراه بود؛ شرايطى كه در آن دو نظام ارزشى (حقوق تضمين شده زنان براساس قانون 
اساسى و ارزش هاى مرتبط به نقش معمولى زنان در خانه) با هم در تضاد بوده اند. در نتيجه امروز آنچه در دست داريم، بيشتر تاييد دولت بر روى 

كاغذ٢٩ در زمينه حقوق زنان است، تا اينكه مردم به شكل عمومى مسايل تساوى جنسيتى را پذيرفته باشند. 
مدافعان حقوق زنان، بر اساس تشخيص نادرست از محتوا و وابستگى به حكايت هاى بين المللى از آزادى هاى زنان، نتوانستند يك فرضيه اصلى را 
مورد سوال قرار دهند: حقوق زنان براى اكثريت جمعيت افغانستان مهم است. نتيجه اين همه، ستراتيژى گمراه كننده ى بود كه روى زمينه سازى ها 
براى كمك به حقوق زنان تمركز نكرد تا با وجود تاسيس ساختارهاى الزم در بخش جنيست در وزارت امور زنان و ديگر وزارتخانه ها، اين موضوع را 

در فهرست نيازهاى اساسى مردم مثل امنيت، كاريابى، سرپناه و صحت جا بدهد.
محركهاى رهبرى افغانستان زمينه سازى كرد تا افغانها به شدت، به متخصصان توسعه يى بين المللى وابسته بمانند؛ متخصصانى كه ظاهرا صالحيت 
فنى را در ساحه كار دارند. به طور مثال، شيوه كار بر مبناى حقوق زنان٣٠، به شرايط مغلق نظام ارزشى مذهبى و فرهنگى مثل اسالم و پشتونوالى افزوده 
و ميزان رويارويى ميان زنان- گروه اجتماعى كه از قبل آسيب پذير بوده - و دولت – نهادى كه از قبل ضعيف و پساجنگ بوده - را شدت بخشيده است.

http://www.cnn.com/2012/08/02/world/meast/cnnheroes-jan- ،2012 ،2 16 آلى تورگان، حمالت اسيدى، زهر: دختران افغان با رفتن به مكتب با چه خطر روبرو هستند، قهرمانان سى ان ان، اگست
afghan-school/index.html

17 مشاهدات فردى و همكاران.
http://unama.unmissions.org/default.aspx?ctl=Det ،2013 ،20 18 آپديت خبرهاى يوناما، سازمان ملل متحد از مقامات افغان خواست تا از تطبيق كامل قانون محو خشونت عليه زنان اطمينان بدهند، مى

ails&tabid=12254&mid=15756&ItemID=36838
http://mowa.gov.af/en/page/6686 ،19 فصل هاى قابل داونلود طرح ملى عمل، ويب سايت وزارت امور زنان

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Achievements in Afghanistan.pdf ،2014 20 فاكت شيت يو اس اى آى دى در مورد دستاورد ها در افغانستان، اگست
/http://www.cbsnews.com/pictures/the-women-of-afghanistans-parliament ،21 رشته گزارش هاى سى بى اس نيوز در مورد زنان در پارلمان افغانستان

https://www.youtube.com/watch?v=Tyzs9xriFSs&feature=youtu.be ،2014 ،28 22 در مكالمه با تلويزيون يك، اكتبر
http://uwf.edu/atcdev/afghanistan/Society/Lesson1Family.html ،23 براى جزييات، دانشگاه ويست فلوريدا، جامعه و نورم ها- خانواده و زندگى خانواده

http://www.theguardian.com/global-development- ،2013 ،26 24 جندر در نهاد هاى دولتى افغانستان، صوفيا شهاب، حقوق زنان در افغانستان: يك قدم پيش، دو قدم به عقب؟ نوامبر
professionals-network/2013/nov/26/womens-rights-afghanistan-gender-mainstreaming

http://www.areu.org.af/EditionDetails.aspx?EditionId=686&ContentId= ،2013 25 واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، حقوق زنان، تساوى جنسيتى و انتقال: حفظ دستاوردها، پيشرفت، سپتامبر
7&ParentId=7

https://www.opendemocracy.net/5050/massouda-jalal/afghanistan-blind-pursuit-of-peace- ،2013 ،6 26 مسعوده جالل، افغانستان: تعقيب كوركورانه صلح و مصالحه، مارچ
and-reconciliation

http://www.gulf-times.com/Mobile/Afghanistan/219/details/408793/Afghanistan ،2014 ،18 27 مشتاق مجددى، تكواندوكار دختر افغان از بازگشت طالبان هراس دارد، گلف تايمز، سپتامبر
http://org.uib.no/smi/seminars/Pensum/Abu-Lughod.pdf 28 براى جزييات، ليال ابو لغود، آيا واقعًا زنان مسلمان به صرفه جويى نياز دارند؟

http://www.areu.org.af/EditionDetails.aspx?EditionId=730&ContentId=7&P .37-39 .29 آريه نجات، حكومتدارى در افغانستان: مقدمه، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، مارچ 2014، صفحه
arentId=7&Lang=en-US

http://org.uib.no/smi/seminars/Pensum/Abu-Lughod.pdf 30 براى جزييات، ليال ابو لغود، آيا واقعًا زنان مسلمان به صرفه جويى نياز دارند؟
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زنان و رهبرى: يك معضل
يكى از عواملى كه منجر به نابسامانى هاى سازمانى ميشود و باعث ميشود زنان كمتر در رهبرى نقش داشته باشند، موجوديت خطوط غيرواضح ميان 
رهبرى و صالحيت٣١ است. رشد ظرفيت رهبرى در كل، به عنوان عامل افزايش صالحيت هاى يك فرد محسوب ميشود. خصوصيات سنتى مرتبط به 
رهبرى و از سوى ديگر صالحيت و آنچه مرتبط به زنان است با هم مقايسه نميشوند، بنا، زنان چنين وانمود مى شود كه توانايى گرفتن پست و يا مقامى 
را ندارند. با توجه به طبع مردساالر و ميكانيزم تصميم گيرى از باال به پايين در جامعه، براى بسيارى ها رهبرى زنان جز يك فرضيه مبهم چيزى ديگرى 

نيست و به اين ترتيب اين سوال را به ميان مياورد كه "او (زن) را كى حمايت ميكند؟" به اين معنى كه كدام مرد و يا مردان؟
بى توجهى نهادهاى دولتى به تساوى جنسيتى، گوياى ناتوانى بخش هاى جنسيت در وزارت امور زنان و ديگر وزارتخانه ها در توضيح مسايل مربوط 
به حقوق زنان و تساوى جنسيتى در نهادهاى عامه است، چه رسد به اكثريت مردم عادى. چگونه ميتوان به اين مشكل رسيدگى كرد؟ در جامعه اى كه 
زن، شهروند درجه دو تلقى ميشود يك نهاد به تنهايى نميتواند به مسايل زنان رسيدگى كند، برعكس، چنين نهادى بى اهميت، ضعيف و حتى به قابل 
تمسخر تلقى مى شود. وزارت امور زنان، تنها وزارتى كه ماموريت ساختن پاليسى را دارد، ديگر وزارت خانه هاى دولتى را از تهيه پاليسى هاى مربوط 

به زنان باز داشته است، كه اين مسله منجر شده آجنداى حقوق زنان بيشتر به انزوا كشيده شود. 
موجوديت وزارت امور زنان و نحوه فعاليت آن، در نفس خود، با موضوع همه شمول بودن تساوى جنسيتى در تضاد قرار دارد و از اين رو، زمينه را، البته 
نه به شكل عمدى، فراهم كرده تا برنامه توانمندسازى زنان در انزوا به پيش برده شود. در حاليكه تنها سه سال ديگر تا پايان زمان عملى شدن طرح 
ملى عمل ده ساله براى زنان (2007-2017) باقى مانده است، پرسش هاى در مورد چگونگى اجراى آن سر جايش باقيست. اين طرح ده ساله، به گونه 
فزاينده اى ميتواند نمونه اى از يك ابتكارى باشد كه در جريان يك خالى سيستماتيك و ناديده گرفتن  تنش هاى فرهنگى ميان ارزش هاى سنتى 

و مدرن به ميان آمده است.
از نقطه نظر ساختار سازمانى، يكى از داليل عدم كارآيى واحد جنسيت در وزارتخانه ها اين است كه اين واحد، به جاى اينكه زير نظر بخش پاليسى 
فعاليت كند، يكى از زيرمجموعه هاى بخش ادارى است. اما شايد در هر دو زمينه توجيه وجود داشته باشد. شايد مشكل اصلى اين نيست كه واحد 
جنسيت در كدام بخش كارى قرار دارد، ولى اين موضوع مهم است كه آيا موثر است و يا نيازى وجود دارد كه بخش مهمى چون تساوى جنسيتى، تنها 

در حد يك وزارت – امور زنان – و واحدهاى مرتبط به آن محدود شود؟ 
يكى ديگر از ابعاد ناكامى در زمينه ايجاد و حفظ روابط موثر ميان مسايل تساوى جنسيتى و بخش تصميم گيرى، نوع شهر-محورى اصالحات٣٢ در 
دوازده سال گذشته بوده كه با معيارهاى شهرى جنبش هاى زنان محك زده شده است. اما نبايد چنين تصور كرد كه زنان كارمند شهرى همه مسايل را 
براى خود حل كرده اند. با وجود تغيير محل كارى زنان از خانه به محل كار، آنان هنوز نتوانسته اند از وابستگى به مرد در خانه (اكثرا به داليل اقتصادى) 
به استقالل نقش اجتماعى- اقتصادى در محل كار برسند. اين ناتوانى زنان در تمايل آنها به مورد قدردانى قرار گرفتن از سوى مقامات ارشد كه معموال 
مرد هستند، (چه از نظر مادى و چه معنوى در همه نهادهاى عامه و خصوصى) بازتاب يافته است. بنا، آنچه كه بيشتر به آنها انگيزه مى دهد، تالش 
براى رسيدن به اهداف سازمانى نه، بلكه مورد تاييد قرار گرفتن كار آنها از سوى فرد باصالحيت است٣٣. ناكامى سيستم هاى اداره عامه براى ايجاد 

ميكانيزم هاى موثر ارزيابى كارى كارمندان، وضعيت را بدتر كرده است. 

31 براى جزييات در اين مورد، رونالد هيفيتز، رهبرى بدون پاسخ هاى ساده، (كامبريج: بيلك نپ/ مطبوعات دانشگاه هاروارد، 1994). 
http://www.areu.org.af/EditionDetails.aspx?EditionId=730&ContentId=7&Paren .39.32 آريه نجات، دولتدارى در افغانستان: مقدمه، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، مارچ 2014، صفحه

tId=7&Lang=en-US

33 بر اساس مشاهدات فردى و همكاران از نحوه برخورد هاى معمولى مثل اهداى تحفه يا پول نقد به كارمندان زن به عنوان ارجگذارى از روز بين المللى زن يا هشتم مارچ در نهاد هاى دولتى و 
خصوصى در افغانستان.
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واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

زنان ميتوانند در افغانستان رهبر باشند، اما رهبرى به معناى بودن در يك مقام با صالحيت٣٤ نيست، زيرا مقام نميتواند  •
موجوديت رهبرى را تضمين كند. رهبرى يك هنر است و نشاندهنده عمل. رهبرى به معنى دخيل بودن در كارهايى است 
كه مردم را براى يك هدف تعريف شده بسيج مى كند، هدفى كه ميتواند آنان را به توسعه معيارهاى زندگى شان رهنمايى 

كند، پروسه ى كه حتما به صالحيت نياز ندارد.
موانع بر سر راه نقش رهبرى زنان در شكل دهى اصالحات اجتماعى، اقتصادى و سياسى، خود ميتواند به نهادينه شدن اين  •

تصور در زنان كمك كند كه آنها شهروندان دست دوم هستند، بنا، نياز است تا تالشهاى الزمى براى بلند بردن ظرفيت 
زنان انجام شود تا آنها بتوانند اين فرضيه را به چالش بكشند٣٥ و برعالوه تفهيم درك اجتماعى نقش مردم در پست ها و 

مقامها – كه اكثرا مردان هستند - ميتواند ذهنيت و برخورد مردان را نيز تغيير دهد.
سه واقعيت، سهم بازدارنده در رهبرى زنان دارند: عدم وضاحت در مورد سهم زنان در توليدات اقتصادى؛ تحرك محدود  •

زنان؛ و نبود امنيت اجتماعى- روانى. بايد دانست كه بدون تقويت سهم زنان در اقتصاد، رهبرى سياسى و اجتماعى آنان 
پايدار نخواهد بود. بدون حمايت از تحرك زنان، توانايى آنان براى دسترسى به منابع و فرصت ها ايجاد نخواهد شد و در 

نبود اطمينان دهى در حفظ امنيت اجتماعى- روانى خانواده ها، محيط براى زنان در بيرون از خانه، محدود خواهد بود.
مدت زمان عملى شدن اصالحات نبايد اراده و تمايل ما براى به چالش كشيدن را تضعيف كند، به ويژه زمانيكه پيشرفت  •

هاى جامع، محكم و واقعى در نظر گرفته نشده است. در صورتيكه اصالحات نتوانسته به اكثريت مفاد برساند، بايد حداقل 
مورد سوال قرار بگيرد. اگر اكثريت مردم در برابر اصالحات ايستادگى ميكنند، نياز است تا مطالعات و بررسى ها انجام شده 
و زيانهاى احتمالى اصالحات به آنها مورد بررسى قرار گيرد، و از همين رو بايد روى ايجاد فضاى امنى كار كرد تا آنان 

بتوانند با تغييرات و آسيب هاى احتمالى در پى آن ممكن است اتفاق بيافتد، كنار بياند.٣٦
اصالحات فنى بايد همزمان و موازى با روند درازمدت، مشترك و جامع گذار فرهنگى و تغييرات ارزشى به پيش برود زيرا  •

ابتكارات قانونى، مقررات، ستراتيژى ها، چارچوب پاليسى و رهنمودها تنها ميتوانند براى تغيير زمينه سازى كنند اما نميتواند 
آن را تضمين كنند. مسوليت واقعى تغيير بدوش كسانى است كه بايد تغيير كنند، از طريق مشاركت در روند به منظور اجرايى 
شدن گذار. اين گروه مردم نه تنها شامل شهروندان شهرنشين بلكه مى تواند در برگيرنده جمعيت وسيعى از افراد در حاشيه 

قرار گرفته و حتى روستاييانى كه مورد بدرفتارى قرار گرفته اند، شود. 
راه بسوى آينده، دربرگيرنده نه تنها مورد سوال قرار دادن سياست و ستراتيژى ها در باره توانمندسازى زنان است بلكه  •

مورد پرسش قرار دادن فرضيات گروهى حاميان افغان و بين المللى حقوق و توانمندسازى زنان را نيز شامل ميشود. تقويت 
ظرفيت تصميم گيرنده ها، برنامه سازان، تطبيق كنندگان و حاميان تساوى جنسيتى به بهبود اين روند كمك خواهد كرد، 
تا در درون و بيرون دايره اى "نظارت- مشاركت و بازتاب" فعاليت كنند٣٧. اين عملكرد به عنوان يك پيش الزمه، نياز دارد 

تا رابطه تساوى جنسيتى را با وضعيت عمومى اجتماعى- سياسى و اقتصادى افغانستان تامين كند.
افغانستان تقريبا در يك دهه گذشته، همواره از يك نوع اصالحات به نوع ديگرى در حال گذار بوده است. اما تاريخ نشان  •

ميدهد كه اصالحات با برخورد از باال به پايين ناكام شده است. بنا، حاال ديگر موضوع تغيير مطرح نيست، بلكه تغيير پايدار 
و جوابده بودن آن نسبت به مسايل اجتماعى است كه در كنار ساير موضوعات، به ظرفيت سازى عامه براى مورد سوال قرار 
دادن عادت ها و رفتارهاى شان، تغيير ارزشها و روند گذار فرهنگى كمك مى كند، اين نوع تغيير كه مشمول هم زنان و 

هم مردان باشد، به حوصله و پايدارى نيازمند است و بسيار بيشتر از دوازده سال زمان مى برد. 

آريه نجات فارغ تحصيل هاروارد كينيدى است. او در بخش توسعه نهادها و دولتدارى در حكومت افغانستان كار كرده، و منحيث پژوهشگر مستقل  
@AaryaNijat قابل دسترس است. او را در تويتر به اين آدرس aanijat@gmail.com مستقر در كابل كار مى كند. آريه نجات در اين ايميل آدرس
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