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  د یدر افغانستان از د  یثبات   یب  جادیا  یبرا  گانیخود را دارد. مداخالت همسا  یها  یدگ یچیافغانستان پ  یکنون  طیشرا

در رابطه با آنچه در افغانستان اتفاق    یاجتماع  ی رسانه ها  زدریمبالغه آم  ی.  پخش اخبار جعلستین  دهیپوش   چکسیه
 انیدارند تا در م   فهیوظ  یمدافع حقوق بشر  یسازمان ها  اما.  دیافزا  یقضاوت در مورد اوضاع م  یافتد بر بغرنج  یم

کاه را از گندم جدا کنند و اخبار مؤثق نقض حقوق بشر را    ابد،ی  یراه م  یاجتماع  یکه به رسانه ها  یانبوه اخبار
و لت وکوب زنان   ستانیژونال  هیعل  لبیآن اعتراض کنند. استفاده از شالق و ک  هیو عل  رندیبگ  یمشخص نموده، جد

قابل قبول و خشونت با مظاهره کنندگان )قندهار،   لی شان بدون بد  یاز خانه ها  یاعتراض کننده ، اخراج مردم ملک 
 کرده اند.  .   دیاز نقض حقوق بشر توسط طالبان است که منابع مختلف آنرا تائ یکابل، مزار...( مثالها

خداوند    فهٔ یمعترف اند که انسان خل  نیاما به ا  دانند،ینم   یاسیقدرت س  تیا منبع مشروعآنکه طالبان مردم کشور ر  با
حقوق را مشخص نموده و در   نیا  یالملل  نیوهم حقوق ب   انیدارد. هم اد  یاست وانسان از خود حقوق  نیزم  یدر رو
 ی. بس هر دولتباشدیاز منشور مؤسسهٔ ملل متحد م  یجزئ  وشده    نیو تدو  دیحقوق توح  نیحقوق بشر ا  یجهان  هٔ یاعالم

اعالم    نباریطالبان ا  کی اصول پابند باشد. تحر  نیبه ا  د یاز جامعهٔ ملل باشد و به انزوا نرود، با  یکه عالقمند است بخش
  کی  نی. اگذارندیدر تناقض با اسالم نباشند، احترام م  کهیتا جائ  ی الملل  نیب  یها  ثاقینموده اند که به حقوق بشر و م

 قدم در جهت مثبت است.  
در جهان امروز    یو خصوص  یدولت  یحقوق بشر توسط نهاد ها   قینهاد مستقل نظارت کننده ازتطب  کی   تیموجود

حقوق     تهٔ یکم   میو کمک مستق   یو به همکار  ۲۰۰۴  یدر چوکات قانون اساس  ی.   همچو نهادباشدیمبرم م   ازین   کی
 ، یتوانست به کمک مال  ونیکمس  نی. استانمستقل حقوق بشرافغان  ونیشد که عبارت است از کمس  جادیبشر ملل متحد ا

  جاد یخود را ا  یافغانستان دفاتر محل  تیوال  ۳۴در  ریدههٔ اخ  میون  کیاز    شیب  یمؤسسهٔ ملل متحد ط  یاسیو س   یمعنو
که در مورد    یهائ  یتیکشور بپردازد. صرف نظر از نارضائ  از وضع حقوق بشر در  ینموده و به نظارت وگزارشده
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. اما به روز  شودیپنداشته م  یکشور ما ضرور  یبرا  ونی کمس  نیا  تیون وجود دارد، موجودیکمس  نیا  یکارکرد ها
.  دیحقوق بشرگرد  نیمدافع  یو نگران  شیکه موجب تشو   دیبه نشر رس  ونی کمس  نیاز جانب ا  یا  هیسپتمبر اعالم  ۱۸شنبه  
 ون یسیکم  نی  ایها  ییو دارا  فاترد  یشده است که »طالبان با تسلط بر افغانستان تمام  یمدع   هیاعالم  نیدر ا  ونی کمس

  یبرگزار  یمستقل حقوق بشر افغاستان برا  ونی سی» طالبان از دفاتر کم  دیافزا  یم  هیرا غصب کرده اند«. اعالم
 تیادعا واقع  نیکنند.« هرگاه ا  ینهاد استفاده م  نیا  یها   وتریو کمپ  هی  نقل طیو از وسا رندیگ   یشان کار م  ینشست ها

دفاتر    هٔ یمستقل حقوق بشرقابل تأسف است و ما آنرا محکوم نموده خواستار تخل  ونی کمس  عباتداشته باشد، اشغال ش
 . میباش یم ونیکمس نیا ت یو احترام به استقالل ونیمجدد کمس یفعال ساز  ون،یکمس نیا

  دیجامعه نگران و نا ام  گریاز همه اقشار د  شتریبزرگ و بخصوص کابل،  زنان را ب  ی شدن طالبان بر شهر ها  مسلط
بود.    یدینا ام  نیداشتند منبع ا  ۲۰۰۱  یال  ۱۹۹۶  یطالبان در سالها  تیکه زنان از دورهٔ حاکم  یساخت. تجربهٔ تلخ

از حق کار    تیته بودند. زنان در آن دوره بر عالوهٔ محرومشان ساخ  یخانه ها  یدر آن سالها طالبان زنان را زندان
به دواخانهٔ    یخود، بدون محرم شرع  ضیطفل مر  یدوا برا   دیخر  یبرا  یرا هم نداشتند که حت  نیحق ا  ل،یو تحص

کوچک ازمقررات امر بالمعروف با شالق ادارهٔ امر بالمعروف   یمحل اقامت خود بروند.هر خالف رفتار  کینزد
دختران تا   ی مکاتب متوسطه وعال قیو تعل یکار زنان در دفاتر دولت قیطالبان چون تعل ری. اقدامات اخشدیمجازات م

  ن یت. ااس  ۲۰۰۱  یال ۱۹۹۶ یآورندهٔ  خاطرات تلخ سالها  ادیکند،  به    نیآن را تع  طیکه شرا  حهٔ یال   بیوتصو  نیتدو
 انجامد.     ی زنان و شاگردان مکاتب دخترانه و محصالت پوهنتون کابل م  یبشرهم باشد، به نقض حقوق    یاقدامات ، ولو مؤقت

وزارت توسط   نیوزارت داده نشده و در عوض لوحهٔ ا  نیاجازهٔ ادامهٔ کار در ا  زیکارمندان  وزارت  امور زنان ن  به
زنان در محضرعام شهرت داشت،     یکه قبالً به  شالق زن  یهٔ همان سازمانطالبان برداشته شده و به عوض آن لوح

 تعجب است.    هٔ ی هر مرد و زن افغانستان تکان دهنده و ما یا عمل هم بر نیادارهٔ امر بالمعروف نصب شده است. ا یعنی

  ث یقرن گذشته بح۱۳۳۰  یدر سالها   ولنه«ټ  رمنو یاست. »دم  ولنه«ټ   رمنویامور زنان ادامه دهندهٔ کار » دم  وزارت
به زنان از حقوق شان انجام  یو دادن آگاه یدر بخش سواد آموز یادیشده وخدمات ز جادیا یدولت ریمؤسسهٔ غ کی

 ر یمنظم داشتند. تعم  ی برنامه ها   رهیو غ  یاطیخ  ،یمثل گلدوز   ی دست  عیداده  و در بلند بردن مهارت زنان در صنا
است که توسط اشخاص به آن مؤسسه اهدا   ولنهټ رمنویهمان د م تیهم اساساً ملک  نبیز ینمایوزارت امورزنان و س

آن   یشده بود. بنااً طالبان در آن حق تصرف مالکانه را ندارند. آغاز کار مجدد وزارت امور زنان، چه در شکل قبل
مردان افغانستان است که  وزارت خواست همه زنان و آنعده از    نیبه ا  ربطیذ  ریمجدد تعم   یو واگذار  التیتعدبا    ای

نتوانست بنا به کمبود   شیخو  تیموجو  ی سالها  یاند.  اگرچه وزارت امور زنان ط  لی به زنان وحقوق شان احترام قا
    ثیمبح  ،یپرسونل مسلک 

 

 
 تظاهرات زنان در مقابل وزارت معارف 

  
در سطوح باال به نحوه  الزمه و  یساز یسیوپال یخود را  درپروسه   قانون گذار سته  یساز، نقش شا یسیوزارت پال کی

  یکمک حقوق ،یمرجع داد خواه کیزنان  یفعال اش هم، برا مهیکند، اما در همان حالت ن فایموقف زنان ا  یبنفع ارتقا

 .    شدیم  یتلق دیومنبع ام

 حقوق بشر در افغانستان« یبرا اضیف ادی»بن

 ۲۰۲۱ سپتمبر ۲۶
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