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 کیافغان ښځې د ټولنيزو دودونو په لومو
  

ی ده خو په اسالمی هيوادونو کې او  ن ډول جوته ک ر لی دین د ښځو ټولنير، سياسی حقوق په  ه هم اسالم سّپ کهّ 
ران هيواد ې توکه زموږ په  ن شمير ان خه بې برخې پاتې افغانستان کې افغان ښځې د   ټولنيز او سياسی حقونو 

لی دین پوهنه.شوې دي ی خو په افغانستان ) علم(سر بيره پردې چې  اسالم سپ پر نارینه او ښځينه باندې فرض ک
ودل شو او د  ست کي ل د پاره د معاصر علم ب ی  کې کله چې د امير حبيب اهللا خان د حکومت پر مهال د لوم

ې شو او افغان انجونو د پوهنې له نعمته بې حبيبيی ښوونځی ور پر انک انستل شو، د حبيبيی ښوونځی هلکانو تهّ 
و چې د مرحوم محمد ظاهر شاه د حکومت پرمهال د ښوونحي ور د افغان انجونو پرمخ پرانستل  برخه پا ته شوی تر
ي چې د اعظيم. شول ي خو ليدل کي ل کي  الشان هغه ایت له پامه سر بيره پر دي چې افغان یو متدین ملت 

ی ې پر مومن او مومنه باندې فرض ک ول چې د علم زدک که چيرې د اميرحبيب اهللا خان د حکومت پر . وغور
ی وی نو تراوسه پورې د افغان ښځې د ټولنې تر نيمایی  مهال د ینی پوهاند د علم فرضيت په افغاني ټولنه کې تفهيم ک

ه ویلی شو چې د دې ناخوالي مسؤليت د دینی پوهانو، سياسی . اوند ویخ) سواد(ډیره برخه د علم او لوستې نو په ډا
. واکدارانو او افغان کورنيو پرغاړه دي چې دافغان انجونو پر مخ د ښوونځي ورپه پراخه پيمانه نه دې پرانستلی دي

ه افغانان یو دليل وړاندې کوي ٔ يمو کې د انجونو ښوونځئ دود نه چې زموږ په کليو ، باندو او س]  دلته په ټوليزه تو
وي]. دی ر نی آیت ته نه را   دینی پوهاند ټولنې پام دُ قران اعظيم الشان دغه لوم
ي او عبادت په  ]اقراء بأسم ربك الذى خلق[  ه علم زده وک ن نو په دې توکه که یوه مومنه د سواد خاوند نه وي نو 

ه کوالی شي  نو د ډې ناخوالې مسؤیت د چ یو راهيسې افغان انجونو نا لوستې سمه تو یو پي ا په غاړه ده چې له پي
  . پاتې شول او ناپوهی په لمبو کې لولپهْ شول

دبلې خوا سربيره پر دې چې افغانان د لوړ اسالميت ادعا کوی خو  شمير کورني د نکاح  په مراسمو کې د خپلې 
ند ډول سال مشورې نه کوي او یا په زور  ر نو له دې کبله د نکاح . واده وي او یا حتی په بد ورکويلونې سره په 

تلې اسالميت د  ي سربيره پر دې چې موږ د پنځه زره کلن تمدن او غ ودل کي ست په ناسم ای ست یعنې د کورن ب ب
  .درلودو او ادعاکوو

ه واخست خه ناوړه سياسی  ن کودتا وروسته خلقی او پرچمی حکومتونو د ښځې  ل او په استخباراتی دٍ ثور د کرغي
ول او دهغه په وړاندې  ه ون ل او د ښونځيو انجونو د کودتا په ویاړ په ډله ایيزه تو ی سر په ټول په ادارو  ک  لوم

ول   .افغانستان کې تر خپله وسه پورې د انجونو ښوونځي وسو
وند جنایت کارې ډ ل لپاره په د ربانی د حکومت پر مهال د نظار شورا ، د دوستم او د وحدت  ی  لې د لوم

ه  یواله تو ن ډلو جنایات ېه  رغي سيستماتيکه توکه د افغان ښځي پر ناموسو جنسی باندې تيری وشول او د دې 
ن را  ٍراجستر شوي دي او د همدې جنایت کارانو تيرئ د ا فغان ښځو پرناموس سبب شو چې د طالبانوغور

وند او د  ی او د نظار شورا، د وحدت  ئ پر وخي دوستم د جنایت کار ډله بيخ وباسي ، خو طالبانو خپله دومره ک
وند او د نظارا شورا او د دوستم مخونه سپين شي ل چې د وحدت  ه ک له بده مرغه طالبان د ښوونځيو ور . ښځو تن

ل  اوافغان ښځي او انجونو د ټولو ټولنيزو حقوقو بې برخ ل خو طالبانو د افغان انجونو په وړاندي د تل لپاره وت ه ک
ې پر مومن او مومنه فرض دي ی نه دی چې ولي دا آیت نه منی چې وایی د پوهنې زدک   .تر اوسه پورې دا جوته ک

ه افغانی ټولنه یوه محافظه کاره ټولنه ده چې تر اوسه پورې په هغه کې نيمه فيودالی دودونه، قومی  په دودیزه تو
ست دی چې د قتل په وړاندې د قاتل . ړیکې ټين ديجوړښتونه او د هغه سياسی او کلتوری ا د فيودالی کلتور پرب
ه گناه ده جنایت او قتل کورن خپل پيغله انجل په بد ورکوي ي خو پيغله انجونی یی په بدۍ ددغي ښځي   نارینه ک

ل شي؟   ورک
یوالې ټولنې د برید وروسته په افغانی يدو وروسته او د ن  ټولنه کې ډیر بدلون من ته را د طالبانو د حکومت د ړن

ه  ند ډول جوته شوی ده خو اساسی قانون تر اوسه پورې په بشپ ر غلی او په اساس قانون د افغانْ ښځي حقوق په 
ست پخوانی شمالي تلواله جوړوي او په هغه کې د نظار شورا ،  که چې د کرزی د حکومت ب توکه نه دې پلې شوی 

وند او د دوستم جنا ون لري د وحدت  هغوي ته په ټولنيزژوند کې  متاسفانه دښځو دحقوقو ددفاع او یت کارې ډلي 
ون دامکاناتو برابرولودآ ه لرېسطحی  یوازي  او نارې سورې تر ډیره بریدهزاد او فعال گ زیات شمير ښځې چي  . ب

ي چي سرته  ليک اولوست یې زده دۍ بيا هم بيکاره دي او یاداسي کارو ته     .رسول یې هغو ته گران ويگمارل کي
ې  له بده مرغه  نه افغانستان کي  په هغوی .  دي راغلی پاته او هيوادونه دافغان ولس په غميزه کي راښکيل٣٧دن

واکونه هم لري ،اوهغوي تل دا بلکې سياسي حضوریوازې  ی  ي پو نگ ک وایي چي دوي به په افغانستان کي  په 
و چې د افغان ښځې حقوق په ټولنه کې تل پاتې شييحقوقونه دفاع اومالت کو دښځوله خو سره له دې هم .  تر 
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ري ملتونه  رو ملتونو یوه تازه  . په افغانستان کې دښځو پروړاندې تاوتریخوالى لویه ستونزه دهوایی چېمل د مل
لو يال بيور وښوده، چې اوس هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالى یوه لویه ستونزه ده او د ژوند په براپ

غلولې دي ې  ې مشرې، نورا نایلن د یاد شوي رپو .برخو کې یې، ژورې ری ان ټ د رد یوناما د بشري حقونو د 
د ښځو پر وړاندې : (( و سره د ناستې پرمهال وویل ر افغان فعالينيخپرولو پرمهال د ښځو د حقونو له یو شم

ې یې  یواله مساله ده، خو دغه ستونزه په افغانستان کې په پراخه کچه ده او ژورې ری ه هم یوه ن تاوتریخوالى که 
   )).غلولې دي

وا ي او یا په نورو برخو کې کار کوي، نو له  ر ته را ښونو سره د نوموړې په وینا، کومې ښځې چې د سياست ډ
و ثبتولو او يي، چې ډیرى کورن ددغه شان پيري کيي او همداراز، هره ورځ پر ښځو او نجونو جنسي تيمخ ک

ه کولو ته زړه، نه ښه کوي   . په ډا
ایونو کې د جنسي خشونت او ت: (( هغې وویل  ري تر خطر يښځې او نجونې په خپلو کورونو، ټولنو او توقيف 
   )).الندې دي

ه چې د هنایلن  ينو برخو کې د جنسي تيزیاته ک و مجرمين له زورواکيو، قوماندانانو، ناقانونه يریو د پيواد په 
او لري او هغوى تر  ي او بلخوا هيوسلوالو او جنایت کاره ډلو سره ت ې دپي عدلي تعقيب الندې نه نيول کې

   ييي تعقيب الندې نيول کي او هم تر عدلکيقربانيان، د بدنام د ختمولو لپاره هم وژل 
ې ددغه دفتر د ي پ٣٩ریو يلي والیتونو کې، چې پر ښځو د جنسي ت واد په شمايټ له مخې، د هرد یوناما ددغه رپو

او درلود، چې يبشري حقونو د کارکوونکيو لخوا  ل شوي، مجرمينو یې په مستقيم ډول له زورواکيو کسانو سره ت
   .محاکمه شوي نه دي

، په افغانستان کې د نجونو د شو د یا ي، چې ١٨ فيصده یې له ٤٣ي رپوټ پربنس خه په کم عمر کې ودی  کلن 
ي ر والي المل،     دغه کار وروسته د هغوى د عمر د لن

واب کې پژواک خبري اژانس يد افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کم  سيون مشرې سيما سمر، د یوې پوښتنې په 
ه: (( ته وویل  یواله ټولنه په افغانستان کې قوي شتون لري، خو بيا هم د ښځو پرضد که   هم اوس مهال ن

تاوتریخوالي زور  موندلى، د دې مخنيوى په خپله افغانان ښه کوالى شي او ددې لپاره باید د ولس دپوهې کچه لوړه 
ي، ري قرباني شي، ددې لپاره چې پيکله چې یوه ښځه د جنسي ت: (( هغې وویل  . ))شي  وليس هغې ته پناه ورک

ته هې نه ویل ) مجرم ( رى کوي، پر وړاندې یې تاوتریخوالى کوي او هغه فاحشه بولي، خو نارینه يهغوى پرې هم ت
  .))ي يک

و مياشتو کې، شميسيون د يد افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کم یو شپ دیز کال په لوم رنو له مخې، د روان زې
د یوناما له دفتره خپره  . یې د وهلو او ډبولو دي ٤٨٧ې ثبت شوې، چې ي پ١١٦٨ تاوتریخوالي د ښځو پر وړاندې د

ه له قوله په کې راغلي   ستونزه دا ده، چې تراوسه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پرضد نه : (( شوې، د کاى ای
ې زیاتې شوې، بلکې يشان پجدي مبارزه  شوې او نه  تاوتریخوالى غندل شوى، همدا المل دى، چې دغه  ې نه یوا

ې ده يد ه واښ سره مخ ک    .))واد پراختيا یې هم، له 
دې یوه مياشت وړاندی افغان ولسمشر حامد کرزی د اهل تشيع د شخصي احوالو قانون  ) احوال شخصيه اهل تشيع(ن

ن شوی، د افغانستان د ملي شورا  مادی بربنس تدوی١٣١دغه قانون  چې د افغانستان د اساسي قانون د . السليک ک
له لوری تصویب او وروسته د ولسمشر له لوری توشيح شو، د دغه قانون د توشيح پرمهال ډیرې النجې په ملی او 

یواله کچه رامن  ته شوي او  ي چې ټوليزهمياشتې ن  د دغه قانون په اړه بيالبيل موضوعات نشر او  مطبوعاتکي
یواله کچه وغندل شي  خو زما په اند دا تر خپروي ي چې باید په ملی او ن ل کي ټولو لویه توهين د ښځې په وړاندې 

ي   .او باید په سنی او تشيع افغان ښځي یو مدنی قانون چې د اسالم سره په ټکر کې نه وی وچلي
ا اچولې  رکيچ رامنځته نو مادو یې النجه او کياهل تشيع د شخصي احوالو قانون چې زیاتره په کورنيو چارو ېې ر

ې دې خه١٣٣ او ١٣٢دغه مادی عبارت دي له . ک پر ښځې : "  مادی په یوه برخه کې راغلي دي١٣٢د .  مادو 
ه جنسي اتسمتاعات پوره او ومني : "  مادی په پنځم بند کې راغلې دي چې١٣٣، دغه راز د "واجب دي چې د مي

خه پرته له کوره بهر ه له اجازی   ي، اما غير لښځه نشې کوالی د مي خه چې عسر، حرج او یا ستونزه ه  وو دی 
ی".ولري ي ل  ند توهين ، تحقير او حتی بشری جنایت  ر   .  زما په اند دا ښځو ته 
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