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ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮﺗﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﺑﺸﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺪ.وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم درNamgay Peldon
ﺑﺨﺸﺪار زن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ دادﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل  ۸۰۰۲ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،در ﮔﺬر از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،رای
در ﺑﻮﺗﺎن واﺣﺪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ داری ﻫﺎ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎﺷﯿﺪﯾﻨﮓ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮﺗﺎن ﺑﺎ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ دارﻧﺪ ،داﺳﺘﺎن او را
اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺸﺪاری ﭘﻠﺪون در ﻣﺪت ﺗﺼﺪی اﯾﻦ زن در ﻣﻘﺎم ﺑﺨﺸﺪار ،ﻋﺒﺎرت از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن وﺳﺎﯾﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی آب ﺧﻮردن و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎدر  ۲۳ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ دارد،
و رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﻣﺤﻞ دارد ،وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ را ﻣﺪﯾﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت و اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﺒﻼ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ؟
در رﺳﯿﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻮق
ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻬﺎم ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺨﺸﺪاری ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻦ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدراﻧﻪ ام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﻮن در آن زﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪم ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﭽﻪ در
ﻣﺪت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪم ﭘﻮل اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺮج ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ زن ﺑﻮدن ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ازﻣﻌﺪود زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮد ﻣﺤﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﯿﺪ؟
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮد ﺳﺎﻻر اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﺪار زن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدم ،در آﻏﺎز ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺸﺪاران دﯾﮕﺮ دﺷﻮار ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻢ .ﺣﺎﻻ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮاﺗﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از

ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دادم ﻣﺜﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺨﺸﺪاری ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎده ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻏﺎز ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻫﺎ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ؟
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪﻫﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و زن ﺑﻮدن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎز دارﻧﺪه ای ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اش را دارد ﭼﻪ زن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای زﻧﺎن ﯾﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ دارﯾﺪ؟
ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺸﺪار زن در ﺑﻮﺗﺎن ﺑﻮدم دارم و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ

