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 راهپیمایی زنان در ولسوالی شغنان

 

  فیض آباد –خوشقدم عثمانی 

 

 09 -6 -2چهارشنبه 

لسوالی شغنان در یک راه پیماایی سساالمآ آسیا از خوا اان تو اه تعدادی از زنان و

  .بیشتر ریاسآ اسور زنان والیآ بدخشان به خانم  ای این ولسوالی شدند

نفاار سیرساایدا ریاسااآ اسااور زنااان   299ایاان زنااان سهااا ره چاای  ااه تعااداد شااان بااه 

ای بارای  بدخشان را ستهم به بی تو هی نموده سیگویند ه تا  نوز  یچ گونه برناساه

 زنان این ولسوالی از طرف ریاسآ اسور زنان روی دسآ گرفته نشده اسآ. 
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خانم بایگم سساوز زناان ولساوالی شاغنان طای تماای تهفاونی باه نافغانساتان اساروزن 

سدت چهارساز سیشود سا  اار خاودرا در ولساوالی شاغنان شارود نماوده ایام »گفآ: 

خشان  دام  مک به سا نکرده اسآ اسا اززسان تا  نون ریاسآ اسور زنان والیآ بد

». 

زنان در تمام ولساوالی  اای بدخشاان دچاار سشاکتت  ساتند »خانم بیگم سی گوید : 

 «.اسا در ولسوالی شغنان دچار سشکتت بیشتر سی باشند

به گفته ای خانم بیگم چندین سرتباه بارای بدساآ آوردن پارواه  اا باه ریاساآ اساور 

اسآ اقتصاد سرا عه نماوده اناد اساا  ادام نتی اه زنان و حتی وزارت اسور زنان وری

ای بدسآ نیاسد. او سی اف اید  ه  مه اداراتی  ه سرا عه نمودندا تمام این سساولیآ 

 را بدوش ریاسآ زنان گذاشتند اسا ریاسآ زنان تو ه نداشتند.

 ریمااه نساایمی باشاانده قریااه سرچشاامه ولسااوالی شااغنان  ااه در تهااا رات شاار آ 

زنان این ولسوالی درتمام بخشاها باه سشاکتت فروانای روبرواناد »سی گوید:   ردها

چونکاااه دریاااک  غرافیاااای دشاااوار باااا راه  اااای  اااعن العباااور زناااده گااای سیکنناااد 

 «ازدسترسی به بسیاری اسکانات اولیه زنده گی سحروم  ستند.

ایااان خاااانم  مضناااان اداااافه سیکناااد  اااه درایااان ولساااوالی ناااه تنهاااا افاااراد بااای ساااواد 

یبرند بهکه ا ثرا دختر خانم  اای  اه باه ساویه چهاارده پاای ویاا درسحروسیآ بسر س

باالترا ازان تحصیل  رده اندا  ااست بای  اار باوده و یضگوناه زسیناه اشاتغاز بارای 

 انها و ود ندارد.

ریاساآ وظیفاه »اسا خانم حسام نااط  ریاا اساور زناان والیاآ بدخشاان سای گویاد: 

اساااور زناااان حمایاااآ از حقاااون زناااان اساااآ ونااااظر باااه برناساااه  او مضناااان طااار  

 «سشکتت وپیدا نمودن راه حهها به سنهور بهبود ودع زنده گی زنان.

بااه گفتااه وی انهااا  یضگااا ی دربرابرسشااکتت زنااان باای تااو هی نکاارده و مااواره 

 درتتش بهتر شدن ودع زنده گی زنان این والیآ بوده اند.
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سدت سه ساز سیشود  ه از طرف سوسسه پروگارام ذاذایی » رئیا اسورزنان گفآ:

 هان زنان بی بضاعآ را درولسوالی شغنان  مک سینمایم و مضنان برخی پارواه 

 ای  وچکی را ازقبیال بافناده گای وخیااطی باه سنهاور فارا م شادن زسیناه  اریاابی 

 «برای زنان دراین ولسوالی ای اد  رده اند.

 میهه سنشی شورای زنان ولسوالی شغنان سیگوید  ه ریاساآ اساور زناان ولی خانم 

 وچکترین برناسه و وچکترین پارواه درایان ولساوالی نادارد و ایچ ناود  مکای تاا 

 حاز به یکی اززنان این ولسوالی  ورت نگرفته اسآ.

به گفته وی ریاسآ اسوزنان برای زنان بدخشان  ایچ  ااری را ان اا م داده نمیتواناد 

سو ودیآ این ریاسآ بی فایده ویک سصرف بی ا اساآ  اه وزارت اساور زناان  بنا

 ان ام سید د.

اسا رئیا اسورزنان سیگوید  ه انها برناسه  ای زیاادی را درولساوالی سختهیای ایان 

والیآ تطبیا   ارده اناد  اه ازان  مهاه برناساه اگاا ی د ای را اع باه خشاونآ عهیاه 

 ان این والیآ سیتوان نام برد.زنان وادرارسواد سخدر درولسوالی شغن

 871ولسااوالی شااغنان از  مهااه ولسااوالی دوردسااآ والیااآ بدخشااان بااوده درحاادود 

  هوستر ار فیض اباد سر    والیآ بدخشان فا هه دارد.

 
 


