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  مصاحبه 

 با شیلی وایتنگ سرپرست سفارت کانادا به مناسبت هشت مارچ 

 

 
 

 

17.12.1390  

میالدی نیز به همکاری هایشان با زنان افغان ادامه خواهند  4102کابل می گوید، که آنان پس از سال سرپرست سفارت کانادا در 

شیلی وایتنگ به مناسبت هشت مارچ روز جهانی زن در صحبت با رادیو آزادی گفت، هنوز هم زنان افغان با مشکالتی  .داد

. به را انجام داده استفریبا واحدی در همین ارتباط با خانم وایتنگ مصاح. مواجه اند  

 

 

در قدم نخست روز جهانی زن را برای شما تبریک گفته، خانم وایتنگ از روز جهانی زن در کانادا به چی شکل تجلیل صورت 

 می گیرد؟

 

من هم روز جهانی زن را تبریک می گویم، مثل دیگر کشور ها، در کانادا همچنان از روز جهانی زن از حدود صد سال به 

اما امسال از روز جهانی زن در کنار زیر شعار نقش زنان در بخش اقتصاد و دیگر عرصه ها تجلیل . لیل به عمل میایداینسو تج

. می شود  

 

 

 خانم وایتنگ شما وضعیت زنان را در افغانستان چگونه ارزیابی می کنید؟

 

زنان در سکتور های . هبود یافته استمن وضعیت زنان افغان را نسبت به گذشته خوبتر می بینم و نسبت به گذشته بسیار ب

در مقایسه به گذشته اکثریت دختران مصروف فراگیری تحصیل اند، اما   .مختلف کار می کنند، وارد صحنهء سیاست شده اند

ن اگر ما وضعیت زنان افغانستان را با زنان جهان مقایسه کنیم، میزان مرگ میر مادران در افغانستا. باز هم مشکالت موجود اند

اما بازهم . به همین شکل سطح تحصیل زنان در این کشور پایین است و هنوز هم زنان با تبعیض مواجه اند. بسیار بلند است

من توانایی را در وجود زن افغان می بینم و آینده آنان خوب و روشن . من امیدوار استم و تمامی این مشکالت حل خواهد شد

. خواهد بود  

 

 

http://da.azadiradio.org/archive/Interviews/latest/2284/2284.html
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Rahema راه ما ارگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج 

 Seite 2 راه ما
 

سال با زنان افغان صورت گرفته بسنده بوده و یا باید اقدامات جدی تر در این زمینه صورت گیرد و  01ن آیا کمک های که در ای

 شما که خود یک زن استید توجه زیادی به زنان افغان خواهید کرد؟

 

صحت یکی از اولویت های کاری کانادا در افغانستان همکاری با زنان و اطفال و به خصوص کار در عرصه های تحصیل و 

ماموریت کانادا در افغانستان مثل یک مشاور برای دولت افغانستان، جامعه مدنی و جامعه جهانی است، ما به طور . آنان است

 04ما تا اکنون در مناطق جنوبی افغانستان نزدیک به . جدی کار می کنیم تا وضعیت زنان و اطفال در افغانستان بهبود یابد

پروژه های مختلف با وزارت صحت عامه . و میر مادران کار های زیادی انجام داده ایم مکتب ساخته ایم و در عرصه مرگ

در آینده نیز چنین پروژه ها را در نظر داریم، چون در حال . داریم تا از این طریق میزان مرگ و میر مادران را کاهش دهیم

 .حاضر ماموریت ما به سطح ملی در افغانستان رسیده است

 

 

میالدی در افغانستان به پایان می رسد، زنان افغان نگرانی دارند که مبادا پس از  4102های بین المللی در سال  ماموریت نیرو

 خروج این نیروها از افغانستان باز هم خشونت علیه زنان افزایش بیابد، آیا شما هم از این ناحیه نگران هستید؟

 

ر کنفرانس بن با زنان افغان وعده کرد که ما افغانستان را تنها رها در این مورد باید بگویم، طوری که صدراعظم کانادا د

چی واقع خواهد شد، تا اکنون روشن  4400اینکه پس از سال . نخواهیم کرد، به همین خاطر من از این بابت نگران نیستم

زنان هم تصویب شده و من  در قانون اساسی و استراتیژی انکشافی افغانستان هم آمده است و قانون منع خشونت علیه. نیست

و دیگر اینکه زنان افغان زیاد توانمند اند، از همین رو با آنان کدام عمل . تعهد می کنم که کدام مشکلی پیش نخواهد آمد

. نادرست صورت نه می گیرد  

 

 

ه در این اواخر زنان سال گذشته کار های زیادی برای زنان صورت گرفته اما باز هم دیده می شود ک 01هرچند شما گفتید که در 

مثل، سحرگل، گلناز، عارفه، ستوری و ده ها زن دیگر مورد خشونت قرار گرفته اند، آیا این نمونهء از نتایج فعالیت های جامعه 

 جهانی در بخش زنان افغان نیست؟

 

نوز هم زنان با خشونت مواجه مثال هایی که شما آوردید خیلی کم است، صدها و هزار ها مثال دیگر وجود دارند، قبالً گفتم که ه

اند، ما در نقش یک مشاور با حکومت افغانستان در این زمینه کار می کنیم تا قانون منع خشونت علیه زنان تطبیق شود، و 

امیداورم زنان افغان آیندهء خوب داشته باشند و در این . تامین عدالت بر زنانی که قربانی خشونت شده اند، زمان گیر است

. ت افغانستان باید به گونه جدی کار کندبخش دول  

 

 به عنوان پرسش اخیر پیام شما برای زنان افغان چی است؟

 

من یکبار دیگر روز جهانی زن را به تمام زنان افغان تبریک می گویم و مشکالت را درک می کنم که زنان افغان با آن روبرو 

به خاطر تامین حقوق زنان و در بخش حقوق بشر تالش زیاد می  من شخصاً . ما به همکاری با زنان افغان متعهد هستیم. اند

. کنم  

 

رادیو آزادیکننده  مصاحبه   

 

 

 


