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 ستانافغانمظلوم  عليه زنانخشونت تازه ،آزمايش اجباری بکارت زنان

  !]نمايمميهشتم مارچ روز جهانی زن را به تمام زنان مظلوم کشورتبريک عرض از همه  قبل[

مورد آزمايش اجباری بکارت زنان در واليت  40، از )2018مارچ (ی سی در تازه ترين گزارش خودبی ب
هرات و کابل خبر ميدهد و نهادهای مدافع حقوق زنان، اين عمل غير اخالقی و ضد مدنی و خالف کرامت 

بيش از  2017در سال ، اعالم کرد که چمار 4نهاد حمايت از زنان افغانستان روز . انسانی را محکوم کرده اند
اند و تعدادی از اين دختران از خانه  قرارگرفتهآزمايش بکارتمورد یدختر در اين کشور به صورت اجبار 40

  . اند  شان رانده، به فقر و بدنامی کشانده شده های  
جز جرم  را) آزمايش بکارت(حميرا امير رسولی، رييس اجرايی نهاد حمايت از زنان افغانستان گفت، اين شيوه 

باعث شده  2017او گفت که افزايش آزمايش بکارت در سال . شود تعريف کرد  و شکنجه، چيز ديگری نمی
  شماری از آنان را، خانواده. شان برگردند های   ها، ديگر نتوانند به خانه  است که برخی از قربانيان اين آزمايش

  .اند اده و شماری هم به فقر و بدنامی کشانده شده شان طالق د شان از خانه رانده، شماری را شوهران  های 
شوند که اين امر   در برخی قضايا در افغانستان دختران از سوی پوليس اين کشور برای آزمايش بکارت برده می

  .بارها از سوی نهادهای حمايت کننده زنان و کميسيون حقوق بشر اين کشور مورد انتقاد قرار گرفته است
ين بار اين روش غير اخالقی و تجاوز به حريم خصوصی خانواده را اسماعيل خان در عهد ظاهراً برای اول

واليت مداری خود در واليت فرهنگی هرات، تطبيق کرد که در نتيجه اين برخورد غير اخالقی و دور از اداب 
را در آتش اجتماعی و شهر نشينی، بسياری از زنان و دختران توهين شده، دست به خود سوزی زدند وخود 

  .پطرول سوختاندند تا لکه بدنامی را از دامن خود و خانواده خود پاک کنند
   

را سياه ساخت، و توجه ی هراتی اين عمل بدعت کارانه روزگار و سرنوشت بسياری از دختران و خانواده ها 
فغانستان را به باد نهاد های بين المللی حقوق بشر و مدافع حقوق زنان افغان را بخود معطوف نمود و دولت ا

به تجربه گرفته عمل زشت و اينک مطلع ميشويم که بدبختانه در کابل نيز از سوی نيروهای امنيتی . انتقاد گرفتند
اين درحالی است که آزار و اذيت خيابانی، زنان و دختران افغان را به ستوه آورده است و گاهی اگر . شده است

 پيش روی ديگران به اصطالح بی آب نمايد،  هو اشخاص آزاردهنده را ببرخيزد  دختر يا زنی به دفاع از خود
را با او ومن می شناسم آزاردهنده اتهام می بندد که من اين دختر يا اين خانم خويشاوند ويا به پوليس معرفی کند،

هم برای اثبات  رب خانمبا چنين اتهامی پوليس و حتی اقا. دداررابطه غير اخالقی ديده ام که فالن نفر نا محرم 
زن يا دختر را برای آزمايش بکارت و نداشتن رابطه جنسی با ديگری روانه شفاخانه مينمايند و از  بی گناهی 

  . همان لحظه روزگار زن يا دختر مورد اتهام با بدبختی و سيه روزی روبرو ميشود
شونت ها عليه زنان و دختران اين تازه ترين نوع خشونت است که تورن اسماعيل خان آنرا در پهلوی ديگر خ

، با تن ندهدو خيلی ممکن است که اگر دختر خانمی به خواست و تقاضای جوانی يا مردی بوالهوس  هجوان افزود
باز جوئی از زنان را نوع دولت می بايد جلو اين . و زندگی اش زير و زبر شود خطر چنين اتهامی روبرو شود

ی از سوی افراد اشد اقعات بدون وکه مربوط نظر داکتران ميگردد، ممنوع  و زنان  وليس واقوم دخترانپخانواد
جوئی از وضعيت  از کجا که داکتر نيز گاهی هوس بهره.جلوگيری کندبازجوئی آبرو ريزواز ادامه اين قرار دهد 

   ؟پيش آمده را نکند
برای نشان دادن عقب ماندگی فرهنگی جامعه و جلب توجه براثر اذيت وآزار خيابانی، چند سال قبل دختر خانمی 

دولت به اين معضل اجتماعی، لباس آهنينی به تن نمود ودر جاده های شهر کابل براه افتاد و تعدادی از جوانان 
اين عمل دخترخانم به عنوان يک عکس العمل نمادين، بحث های گرم و ديدگاه . بالغ و نابلغ بدنبالش براه افتادند

  .شمول بی بی سی و صدای امريکا به دنبال داشتهای مختلفی را در رسانه های اجتماعی داخلی و خارجی به 
  

زنان عروس . يکی از دغدغه های مستمر زنان افغان، خشونت عليه آنان از سوی شوهر و خانواده شوهر است
در خانواده های که از نعمت تعليم و تربيت محروم اند، بيشتر مورد انواع خشونت ها، از سوی همه اعضای 

ادر شوهر، مادرشوهر، پدر شوهر و حتی خواهر شوهر قرار ميگيرند و مثل موجود خانواده ،اعم از شوهر، بر
محکومی است که هريکی از اعضای خانواده شوهر بخود حق ميدهند تا بر عروس خانواده در شستشوی لباس، 
آماده ساختن غذا و آب و چای وحتی هموار کردن رخت خواب و جمع کردن رخت خواب ها امر و نهی کنند و 

روس مظلوم حق ندارد در برابر امر و نهی اعضای خانواده شوهر ولو خسته و ذله باشد، کوتاهی کند و يا ع
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عکس العمل نشان بدهد و اگر سخنی بگويد که از آن بوی تمرد بيايد، بال معطلی مورد داد و فرياد و فحش و 
  .گيرد دشنام ولت و کوب و سر و پا شکستن از سوی اهل خوانوادۀ شوهر قرار ميی

گزارش های نهاد حقوق بشر افغانستان حاکی است که در طی دهه گذشته آمار خشونت عليه زنان، ساالنه 
نمونۀ از خشونت عليه زنان ،عمل وحشيانه مردی است که  يک. مورد کمتر نبوده است6000تا  4000از

ميخواست دخترش را بفروشد واز پول آن زن ديگری بگيرد، مگر وقتی مادر دختر مانع شوهرش گرديد، مورد 
عدالت و انصاف انسانی حکم ميکند که در . وحشيانه ترين نوع خشونت قرارگرفت و مرد شرمگاه زنش را بريد

عمل بالمثل اجرا ميشد، يعنی آلت تناسلی وی نيز قطع ميگرديد تا عبرتی برای ساير مردان مورد اين مرد بايد 
برای جلوگيری از اينگونه اعمال خشونت دولت می بايد از حقوق زنان بطور جدی دفاع نمايد و چنين . می بود

  . مردان را به اشد مجازات محکوم نمايد 
ل گردند و با ايجاد سازمانها و تشکل های مختلفه به حيث منبع زنان برای دفاع از حقوق خود می بايد متشک

در  منع خشونت  اصلی اقتدار خويش از راه تظاهرات خود بر دولت فشار وارد نمايند تا از طريق تطبيق قانون
  . کاهش خشونت عليه زنان نقش موثرتری بازی نمايد

ض با مواد اول، دوم و هفتم اعالميه جهانى حقوق در احکام اسالمی تبعيض جنسيتى يک امر مسلم است و در تناق
شأن و حقوق برابر به دنيا مى آيند، هرکس بدون  تمام افراد بشر با : اين مواد حکم ميکند که. بشر قراردارد 

قانون مساوى  همه در برابر . از حيث جنس از تمام حقوق و آزاديها برخوردار است  هيچگونه تبعيضى به ويژه 
حال آنکه در کشورهای . قانون برخوردار شوند دارند بدون هيچ گونه تبعيضى از حمايت يکسان هستند و حق 

تبعيض  در بسيارى از احکام شرعى زنان با . برابر با مردان به شمارنمى آيند اسالمی زنان با شأن و حقوق 
  .حقوقى مواجه اند

مسلمان، بيش از گذشته در دستگاه دولت  مصيبت ديگری که بالی جان زنان شده وميشود، اينست که روحانيت
نفوذ کرده و دولت را مجبور ساخته تا به هريک از منسوبين اين قشر مفت خوار، معاش و حقوق دو برابر يک 

در گذشته، مثالً در دوران . مامور تحصيل کرده بپردازد، بدون آنکه از آنها توقع کاری به نفع جامعه داشته باشد
وريت داودخان، مال و مولوی در روستا، از طريق گرفتن عشر و زکات و پول اقساط سلطنت ظاهرشاه و جمه

مرده ها ارتزاق ميکرد، و دولت به آنها کدام معاشی نمی پرداخت، بنابرين مال و مولوی از َمِلک و ارباب ده و 
ها مورد توجه حکام دولت حرف شنوی داشت، ولی بعد از سقوط جمهوريت داودخان ، مالها و خطيبها و مولوي

دولت قرارگرفتند واز طريق تشکيالتی بنام وزارت حج و اوقاف و شورای علمای افغانستان، تقريباً همه معاش 
  .بگير دولت شدند و ديگر به ارباب و ملک ده چندان واز و بند نيستند

از گرفتن  سال و يا بيشتر از آن بطور منظم پشت ميز درس نشسته و بعد 16يا  12يک کارمند دولت که 
شهادتنامه به کاری گماشته شده، مجبور است وظايفش را بخوبی وبه موقع انجام دهد و اگر بدرستی انجام ندهد 
نميتواند برای ترفيع خود از سوی آمرين مافوق سجل درست بگيرد، بنابرين مجبور است تا به آمر خود اطاعت 

خوانده، ونه سجل ترفيع دارد و نه دولت بردوش او کاری داشته، دسپلين پذير باشد، ولی مال که نه بدرستی درس 
گذاشته است، خود را نزد هيچ کسی مسئول نمی داند، و معاشی که از خزانۀ دولت بنامش حواله ميشود، آنرا حق 
الزحمه در عوض نمازی ميداند که بدون آنهم مکلف به ادای آن ميباشد ،اما اکنون که از دولت معاش ميگيرد، باز 

. د سياست دولت نيست، وحتی ميتواند دولت را در اجرای برخی از سياستها به مخالفت دساتير دينی متهم کندو بن
ازاينست که در افغانستان ،دولت های که بعد از سقوط داود خان روی کار آمدند با طبقه روحانی بسيار با احتياط 

 2014در اوايل مارچ . سر و چشم قبول ميکندرفتار کرده و هر فيصله و پيشنهادی که آنها بکنند، دولت با 
شورای علمای افغانستان ،تحصيل زنان را در صنوف درس مردان در پوهنتون ها و کار زنان را در دفاتر در 

  .پهلوی مردان حتی در پارلمان ممنوع اعالم کردند وکرزی به اين پيشنهاد آنها لبيک گفت وکف زد
اشرف غنی و خانم روال غنی به اين مصيبت تازه وخانه خرابکن رسيدگی  زنان افغانستان اميدوارند که داکتر

  .افراد صاحب غرض بگيرنداز سوی نمايند و جلو اين نوع سوء استفاده از زنان و دختران مظلوم را 
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