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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريداھشمنديم مطلب خونوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٤/ ٦/٣کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                            
  

  ی زن افغان بی صدايجھان
  

ب;ی ب;ی س;ی، ص;دای آلم;ان، ص;دای : ارشات رسانه ھای معتب;ر ب;ين المللی،چ;ونه در تمام گزنکته اساسی ايک  
امريکا، راديو بين المللی فرانسه، وروزنامه ھای معتبر داخلی و س;ازمان ھ;ای ب;ين الملل;ی حق;وق ب;شرونھادھای م;دافع 

 ھ;;ای حق;;وق زن;;ان و کمي;;سيون حق;;وق بشرافغان;;ستان، وزارت امورزن;;ان ، وزارت ص;;حت عام;;ه وھمچن;;ان خبرنام;;ه
، نھ;اد ھ;ای کم;ک )يونيسف(نمايندگی سازمان ملل متحد درافغانستان ونيزگزارش سازمان حمايت از کودکان ملل متحد

اينست که به زنان وکودکان افغان درکشورھای اروپائی وغيره مراجع قابل اعتبار ملی وبين المللی، به چشم ميخورد ، 
فرياد ميک"شند، از درد اين ش�ق آنان  ھرقدرغان فرود می آيد وبرزندگی زنان اف پيوسته خشونت چون ش�ق جانسوز

مرد سا.ری خويش، قانون وان نمايندگان مردم،با تفکر  حتی پارلمان افغانستان، به عن.شنود کس صدای آنھا را نمی
زي""را برخ""ی ازعناص""ر عق""ب گ""رای ت""صويب نکرد،آنطورک""ه رئ""يس جمھ""ور پذيرفت""ه بود،من""ع خ""شونت علي""ه زن""ان را 

 خشونت علي"ه زن را از س"وی م"ردان ولسی جرگه  آنرا مغاير احکام شرعی تفسيرنموده برضد آن موضع گرفتند ودر
 .ندخانواده جايز شمرد

  :بگفتۀ بيدل.  جھان تنھايی و جھان بی صدايی است،در افغانستان در واقع جھان زن
  گوش ترحمی کو کز ما نظر نپوشد              

  ی صداييمدست غريق يعنی فرياد ب
 ١٩٠ مارچ روزجھانی زن، گزارش داد که در ميان ٨  به مناسبت ٢٠١١سازمان حقوق بشرملل متحد درسال

  . کشورمستقل جھان، خوشبخت ترين زنان دنيا زنان ناروی و بدبخت ترين زنان دنيا، زنان  افغانستان اند
ر جھ;ت بھب;ود وض;عيت زن;ان ن;سبت ب;ه  س;ال گذش;ته د١٢با آنکه نميتوان اقدامات دولت وجامع;ه جھ;انی را در 

زن;ان ھنوزھم . دوران طالبان ناديده گرفت،اما بايد گفت که متاسفانه تاھنوزھم زنان افغان با مشک�ت فروان روبرو اند
ی اش ھ;;ر لحظ;;ه زن;;دگ وان خ;;انواده روب;;رو ھ;;ستند ھ;;زاران درد و رن;;ج  وغ;;م وخ;;شونت ھ;;ای جان;;سوز م;;ردب;;اافغ;;ان  

 خ;ورد وخمي;ر ش;ده مي;رود ،داد و فرياد شوھر ومادر شوھر و پدر وبرادر وخ;واھر ش;وھردرخطرتجاوز ولت وکوب و 
 در پ;ايين زن;ان افغ;ان حت;ی درش;ھرھا ني;ز. وھيچ روزنۀ  اميدی برای رھائی از اين ھمه مشک�ت زن;دگی س;راغ ن;دارد

سياسی خود رن;ج م;ی   و اقتصادی–از موقعيت پائين اجتماعی   وقرار دارند ترين سطح معيارھای جھانی حقوق بشر 
  .برند

ھ"ر گ""اه موج"ودی را در زي""ر ":يک"ی ازفع""ا.ن حق"وق زن""ان افغان"ستان ب"ه نظرش"کريه ب""ارکزی، ع"ضوپارلمان و
کوله باری از ھزاران درد ھستی، منجمد و بی روح و دردمند از حوادث زمان و منزوی از جھ"ان تم"دن  وفاق"د آزادی 

  "!ھای بشری، می يابيد، اين زن افغان است
ب;;اری مج;;سم س;;ازيم ک;;ه زن;;ی ک;;ه م;;ورد خ;;شونت يعن;;ی ل;;ت وک;;وب ش;;وھر ي;;ا برادرش;;وھر وي;;ا پدرش;;وھر ق;;رار 

 دست ياپايش ميشکند،چه عکس العملی  ميتواند در برابر اي;ن ظل;م آش;کارخانواده سروکله و ميگيرد،ودر اثر لت وکوب
 وب;ه تحم;ل کن;دار اي;ن م;شک�ت راالبت;ه ع;رف ج;اری اين;ست ک;ه زن خ;وب آن;ست ک;ه ص;دايش را نک;شد وب;.نشان بدھ;د

ھيچکس حتی با خانواده خود نيز شکايت نکند، واما اگرچنين زنی بخواھد صدايش را بلن;دتر بک;شد وب;ه مراج;ع امنيت;ی 
ب;ه ص;دای  زن ش;اکی ت;وجھی نميکن;د ) پ;وليس(ت امنيتیاًوقضائی شکايت کند،بايد چه بھای سنگينی بپردازد؟ اوP ادار

 اخ;اذی منب;ع  ي;ک شکايت زن مظل;وم را ب;ه حي;ث اقتصادی توجه ميکند، يعنی د،به قضيه از لحاظًواگر احيانا توجه بکن
 ودر ص;ورتی ک;ه بتوان;د از مرتک;ب خ;شونت پ;ول ک;افی بدس;ت پيگ;رد قرارميدھ;د موردعامل خشونت ه ستانی ازوشور

الی به تعويق می افتد تا زن روزھا ھای متوتحقيق مسئله ش پا افتاده را به خود ميگيرد و پيموضوع آورد،قضيه رنگ 
   حال اگرمنصرف شود يا نشود،نتيجۀ اين شکايت چه .و از تعقيب قضيه منصرف شود مظلوم از شکايتش بيزارگردد

  ميشود؟
که اين زن بی حيا  ذھنيت  اينابخانواده قرارميگيرد و مورد خشم وغضب شوھر واعضای  زن مظلوم، بيشتر-

  . ست دادن او ط�قاولين قيمتی که زن بايد بپردازد، خورد،شده وديگر بدرد اين خانواده نمي
زي;را . ب;رای زن ش;مرده مي;شود ستان عيب بزرگیط�ق دادن يک زن از سوی يک مرد، درجامعه سنتی افغان-

مرد ميتوان;د ب;دون ھ;يچ م;شکلی ف;ردا زن ديگ;ری بگي;رد، ول;ی ب;رای زن مطلق;ه چن;ين امک;انی وج;ود ن;دارد وھ;يچ م;رد 
 معتاد خود به مراجع عدلی شکايت يا وبدخوًگرفتن چنين زنی را نميکند که قب� از دست شوھر خشن ورغبت بديگری 

   .واين  دومين بھای ميباشد که زن بايد متقبل شود.کرده باشد
 اگر از مطلقه زن .  است خودسومين بھايی که زن بايد بپردازد، محروم شدن از داشتن فرزند يا فرزندان -



  
 

 

  ٣از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@latmaqa ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

سر باشد، حضانت وسرپرستی چنين اطفالی ب;ه پ;در تعل;ق ميگي;رد وزن   فرزند يا فرزندان  سرونيمشوھر اولی صاحب
  .به عنوان مادر از نگھداشتن اطفال خود محروم ميگردد

 فشارھا ومشک�ت زيادی اند که بايد زن قبول کند تا بتواند از دست خشونت يکی ی زجردھنده، اين محروميتھا
براثر ھمين خشونت ھاست که برخی از زنان جوان دست به خودکشی . جع عدلی شکايت کنداز اعضای خانواده به مرا

  . سوزی ميزنند و به حيات خود خاتمه ميدھند يا خود
. ن;ان را از چن;گ طالب;ان رھاني;ده اس;ت، ھن;وز در دوزخ بني;ادگرايی مي;سوزدآکشوری که امريکا م;دعی اس;ت  

 تجاوز صورت  ساله١٢ و١٠ و٧، ٦، ٥، ٤ ه ميشوند، بر زنان و کودکانزنان  سنگسار ميگردند،دختران با سگ تبادل
درس;ال بطورمث;ال، . قط;ع ميگ;رددوحتی زبان ش;ان ميگيرد، آب جوش بر آنان ريختانده شده ، گوش و بينی و انگشتان 

   .زبان يك دختر ھفت ساله دروPيت جوزجان توسط پدر و مادر اندرش بريده شد٢٠٠٨
خانم  ینين لب و بدي مثل بری ھرات و اتفاقات تکان دھنده اتينان به خصوص در وP زهي خشونت علشيافزا

بت به ساير وPيات کشور  نس ھراتتيوP خشونت برزنان در نشانگراين حقيقت است کهستاره توسط شوھرش،
 سوزی زنان ودخ ی و حتی جنسی و تجاوزھای اجباریھا وکوب زنان گرفته تا ازدواج   از لتدراين وPيت .بيشتراست

  در وPيت ھرات يک مرد انگشتان پاى ،٢٠١٠سالدر . وبازتاب يافته استمطرح باربار مختلف یھا سانه ردر
 را بعد ازلت وکوب ش شوھری گوشھای زن از آن حادثۀ دلخراش درھمين وPيت چند ھفته بعد. خانمش را قطع کرد

  .زياد بريد
 

          
 

 ش;وھردار ب;ا زور س;ال و زن;ان  بردخت;ران خ;ورد تج;اوزخشونت در اشکال متاسفانه درساير وPيات کشور نيز
  . به يک پديده عام مبدل شده است و کمتر مجرای قانونی برای رسيدگی به آن وجود داردوعنف 

دثه بريک دخت;ر دروPيت سرپل به يک طفل چھار ونيم ساله تجاوز صورت گرفت وچند روز بعد تر از اين حا
 ق;;;انونی ق;;;رار پيگ;;;رد  س;;;ال از ط;;;رف س;;;ه ج;;;وان تج;;;اوز دس;;;ت جمع;;;ی ص;;;ورت گرف;;;ت وچ;;;ون مج;;;رمين م;;;ورد١٢

ده دختر اخطار داد که اگ;ر حکوم;ت بازخواس;ت نکن;د دخت;ر را بخ;اطر پ;اک ک;ردن لک;ه ب;دنامی خواھن;د انميگيرند،خانو
 ٤د ک;ه س;ه ت;ن پ;وليس ب;ر ي;ک دخت;رازارش داللھيارمعاون والی غزنی ،گخبرگزاری وخت ،از قول محمدکاظم . کشت

  . دستگير گرديدند ساله درحوزه اول شھر غزنی تجاوزجنسی نموده بودند که بعد
 ١٣در وPي;;ت کن;;دز بري;;ک دخت;;ر ) ليس ب;;وده ان;;دوک;;ه چارت;;ای آن پ;;( نفرم;;رد م;;سلح ٩در ي;;ک حادث;;ه ديگ;;ر 

ھمچنان پ;نج ف;رد م;سلح ش;ب ھنگ;ام ب;ر ي;ک . ندتجاوزدسته جمعی نمودند وبرخی  ازمجرمين قبل ازتحقيق فرارداده شد
ھمچن;ان چن;د ھفت;ه بع;د س;ه .  ساله آنھا را مورد تجاوز جنسى ق;رار دادن;د١٢دختر  منزل در وPيت سرپل ھجوم برده و

  . فرد مسلح  بر يک دختر ھشت ساله در شھر کندز تجاوز نمودند که حالت صحى دختر وخيم خوانده شد
ُاژيدی خشونت عليه زنان از سوی جنگ ساPران تنظيم جمعيت ربانی در کندز ،شرم آورترين تر٢٠٠۶درسال  ُ

بر اگر اندک ترين احساس مسئوليت در وج;ودرھ.بظھور پيوست وآن تبادله يک دختريازده ساله با يک سگ جنگی بود
ت ان;سانی از  وحکومت افغانستان وجود ميداشت، می بايستی بخاطر ھمين رخداد دور از کرامت وشرافتنظيم جمعيت 

ھ;زار نيروھ;ای ت;امين ص;لح ن;اتو ده ھا وظايف خود استعفا ميدادند و شرافتمندانه اعتراف ميکردند که با وجود حضور 
مادر . روی  ميگرديدند درکشور،توان و کفايت تامين امنيت در اين کشور را ندارند،تابدين وسيله  در دادگاه تاريخ سپيد

  . نرسيدمربودند و ھيچ کسی به داد و فرياد مر روز روشن از مقابل چشمان را دمدختر: دز ميفرياداين دختر
امع;ه قب;ل از وق;ت، س;لب حق;وق زن;ان در ج مسووPن وزارت امور زنان عواملی چون ازدواج ھ;ای اجب;اری و

 س;;وم دومط;ابق آم;ار وزارت زن;ان افغان;ستان  .انن;دد در افغان;ستان رو ب;ه اف;;زايش مي راوان;واع خ;شونت ھ;ا در خ;انواده
 سال داشته ان;د ک;ه س;ن ١۶ کمتر از  عروس و بيش از نصف دخترانصورت ميگيردازدواج ھا در افغانستان اجباری 

 .قانونی ازدواج در افغانستان بحساب می آيد
خانمی را به يکی از خانه ھای ام;ن آوردن;د ک;ه ش;وھرش دس;ت ھ;ايش را شک;ستانده « ٢٠٠٨در اويل ماه نومبر

 امن و ھمه نھاد ھای مدافع حقوق زنان دست به کار شدند و بع;د از ۀخان.  و زبانش را بريده بودبود و  گوش ھا، بينی 
  )٢٠٠٨  نومبر٢۵صبح٨( ».عمليات ھای جراحی، اين خانم توانست س�متي اش را باز يابد

با خبرتکاھنده وخجالت آور ديگر اينست که تا ھنوز در برخی از وPيات کشور زنان شوھردار وبی شوھر، 
کودک وبی کودک،مثل حيوانات به بازار برده ميشوند وخريد وفروش ميگردند وھيچکس وھيچ مرجعی مانع اين عمل 
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 ،تکاندھنده بودانسانھای متمدن  ینه تنھا برااز طريق تلويزيون طلوع  خبر نياپخش  .غير انسانی وغير مدنی نميگردد
کشوربه بھانه ھا  گفت که فروش زنان در دياما با تأسف با.  بودبرای ھرانسان چيز فھم بھت آور وگيچ کننده نيزبلکه 

و برخی از مناطق بشکل برده فروشی قرون وسطائی تا ھنوز مروج است در واشکال مختلف صورت ميگيرد و
 .ردنداھيچکس را عمل وحشيانه  نياممانعت شھامت 

ود ب;ا ي;ک ق;اطر تع;ويض ک;رد  يک م;رد خ;انمش راک;ه ص;احب س;ه فرزن;د از وی ب;٢٠٠٨دراواخر ماه جوPی 
 ساله اش از پدرخودپرسيد که چرامادرش را با يک قاطرعوض کرده ؟ پدرجواب داد که با اين قاطرمن ١٢ووقتی پسر

برادران ترا فراھم کنم، درحالی که اگر اينکار را نميکردم، ھم تو وھم برادرتو وھم مادر  ميتوانم خرج ومصارف تو و
  .شما از گرسنگی ميمردند

 سال چنددخترو زن ديگر در ھا ده وم دستگيری وبه محاکمه کشاندن تجاوزگران بردختران خوردسال وفقيرعد
 ھرگز  ميگويند،چنان نا اميدي را در ميان زنان افغان بوجود آورده است که تنظيمي ،قوماندانان گذشته از سوي 

ھی به سزاي اعمال خود نخواھند رسيد عدالت دراين کشور تحقق نخواھد يافت ومتجاوزين به حقوق زنان ھيچگا
   .وتجاوز وخشونت عليه زن افغان ھمچنان بقوت خود باقي خواھد ماند

 دراين ش;کی ني;ست ک;ه درپام;ال نم;ودن حق;وق اجتم;اعی وم;دنی زن;ان افغان;ستان، فرھن;گ س;نتی جامع;ه وط;رز
تفک;ر م;رد س;اPری ردد ، م;ساله  ول;ی نکت;ه ای ک;ه نباي;د فرام;وش گ;،برداشت اين فرھنگ ازشريعت، نقش مھمی دارند

 در صدمردان آن ٨٥که بيش از يعنی دريک جامعۀ سنتی .  که ريشه در بيسوادی وعدم دانش Pزم درجامعه دارداست
م;;ردان ک;;ه دارای طرزتفکرم;;رد س;;اPرانه اند،ميکوش;;ند ب;;صورت خ;;ود کارس;;لطه  درص;;د زن;;ان آن بي;;سواد ان;;د ،٩٠و

  . بت نگھدارندثازنان  وحاکميت ب� مانع خود را بر
نھادھای حقوق بشر به اين باور رسيده اند که حل مشکل زن;ان افغان;ستان ب;ه ھ;يچ ص;ورت ممک;ن نخواھ;د ب;ود، 

دان;ش در افغان;ستان خ;ود  ام;ا ب;اP ب;ردن س;طح. دراي;ن ک;شور ب;اP ب;رودمردان وزنان دانش تحصيل وسطح  مگر اينکه
  . ل ديگرزمان Pزم دارد دست کم دو نس امريست که با وجود مساعد بودن شرايط

مثل قانون منع خشونت عليه  ،بايد قوانين حمايت از حقوق زنانمی برای جلوگيری از خشونت خانوادگی 
وزارت امور زنان ميتواند  .قاطعانه حمايت نمايدآن دولت بايد از  گردد و تصويب  مراجع عدلی وتقنينیاز سویزنان 

درمورد حقوق زنان  به مردان ونمازگزاران ھرھفته  بخواھد تا از جمعه با ھمکاری وزارت حج واوقاف ازخطيبان نم
ايجاد مراکز مشورت دھی حقوقی وتسھي�ت حمايتی از جمله دسترسی به وکيل مدافع برای  .آگاھی ھای .زم بدھند

مچنان ھ . سازدزنان درتمام ولسواليھای کشور نيز ميتواند زمينه را برای تعقيب قضايای خشونت آميز مساعد
 و رسانه ھای ،عدلی وقضائی وسارنوالی کشور بيشتر گردد)پوليس(زنان در مديريت درنھادھای امنيتیفعال حضور

نقش فعالتری سھم ودر آگاھی دادن به مردم  در بارۀ حقوق زنان وکتبی والکترونيکی می بايد تی وتصويری صو
  .ير ملی انتظار داشت، ھرگز نهغاما آيا اين آرزومندی را ميتوان از يک دولت .بگيرندبدوش 

  
انواع خشونت،از گوش وبنينی بريدن،وزبان بريدن ولت وکوب وسروپا شکستن زنان، تا تبادلۀ شان به خ�صه 

سگ وخر وقاطر وگاو وگوسفند وپول وقاچاق کردن شان بمنظور سکس در بازارھای منطقه در حق زنان مظلوم 
ان جای شرمساری است، جای ننگ وخجالت است که با مادر و  افغمردھرواين در واقع برای . ال ميگرددافغان اعم

 پيشوای وآنگاه خود را افغان ومسلمان و مجاھد ،م� و برخورد ميکنندخواھر و زن و ناموس خود چنين وحشيانه
 ، زن افغان: "از اين لحاظ آن ژورناليستی امريکائی که پس از سقوط طالبان نوشته بود. روحانی خطاب ميکنند

        .نوشته بود ، بجا"شھروند درجه ھيچ
است  سال ١٢بيش از  ابراز مينمايم کهکسانی طالبانۀ طرزتفکربه مقابل د را وتأثرات عميق خو انزجاردراخير

 لباناخوردند وھم سر درآخور ط)که زنان را با مردان متساوی الحقوق ميداند(ھم از خوان گستردۀ دموکراسی که 
زن گرايانه ،با صدور يک فتوای بسيارعقب به عنوان شورای علمای افغانستان ) ٢٠١٤مارچ ٢(ًخيرا داشتند و ا
وحتی در سفر ) از جمله درپارلمان(  بخصوص در محيط تحصيلی ومحيط کار ،حضور زنان را در اجتماع ستيزانه 

بيرون از منزل درست مثل دوران حاکميت طالبان، منع اع�م کرد  ورئيس جمھورافغانستان، به حيث  وحضر در
انديش قرون وسطی  قرار گرفت وآن فتوا را تائيد نمود صف م�يان خشک  ًآخرين مرجع ومدافع حقوق زنان عم� در

آن زنان است که دريک عمل خ�ف قانون اساسی ًصريحا اين اقدام .  را خوش ساخته باشددھشت افگنطالبان  تا خاطر
  )به مقالۀ خانم فرزانه فارانی:رک(.ومردان را دارای حقوق مساوی اع�م کرده است

  
  پايان


