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 3112هشت مارچ                           آنالين جرمن افغان

 

 مارچ ت روز هشتمـبــاسـنـه مـه ای بــديـــه
 نـیـی زمــايـبـر زيـوهـه جـب

 

 

                                                   به زن

در روز هشتم مارچ روز تجلیل احقاق حقوق زنان،  چه تحفه ای به آنان میتوان اهدا کرد؟  آيا مگر با نمايش زن چندم مردان 
 فرو نشاند؟قدرتمند، مرفه و صاحب زور و زر، عطش زنان را میتوان به رهايی و رعايت حقوق اولیه و اساسی ايشان 

 

بازگويی رنج های هزاران هزار سالۀ زنان میتوان اين جشن را با رنگ و روش سوگوارانه ای تجلیل نمود؟  و يا با  يا آيا با
دادن قطی روغنی، جوال آردی، کمپلی، چادر و يا چادری به آنان بزرگداشت اين روز را برگذارنمود؟  يا با سرودن اشعاری، 

تگاری هم جنسان ايشان جان های شیرين خويش رافدا کردند،  به حیث وسیله به ستايش از آن زنان حماسه سازی که برای رس
ای برای تجلیل اين روز ترجیح داد؟  اين ها همه به جای و با مفاهیم حقیقی و مجازی خود میتوانند بیان سلیقه و تمايل گروه 

 .های معینی از زنان باشند که احساسات لطیف آنان را نوازش می دهند
 

ۀ آدمی که از احساس ظريف آن بیايد در هر آرايش و پرداخت آن، سیما و خصوصیت گوارا را دارا بوده قابل ذوق و سلیق
اما اين تحفه ها، لحظه يی و موقتی اند، زود گذر و بی حاصل و بی فردا، که توشۀ دايمی و همیشگی را . تحسین میباشد

 .نمیتوان در آنها مشاهده کرد
 

های روز، ما تحفه ای به درد بخور و مناسب حال زنان کشور ما را به خا طر بیاوريم، بسیار مناسب اما اگر بنا بر نیازمندی 
خواهد بود، که ما کلید آزادی و خود اراديت ايشان را به آنان خاطر نشان بسازيم،  هديه ای که مادام العمر منحیث يک بعد 

 .هستی ايشان مثمر ثمر خواهد بود
  

زنان به معلومات و اطالعات در بارۀ سهم ايشان در تمام شئون اجتماعی و جايگاه آنان در تمام عرصه ساختن  اين هديه مجهز
های زندگی اجتماعی می باشد، مخصوصًا که اگر اين ارتقای معلومات با شناخت ايشان از حقوق و ضمانت های حقوقی ايکه 

 .خواهد آورددارند، توأم باشد،  دستاورد های شگفتی را با خود به ارمغان 
ما در دورانی به سر می بريم که نهضت آزادی و حقوق زن ديگر با آرمان های مطروحۀ محدود و نامکفی هشت مارچ 

م  بطور کامل آن قابل بیان نیست،  اين درست است که آن اهداف اولی نقطۀ آغاز دينامیکی برای يک نهضت پیشرو 1581
ما از آن زمان تا کنون که تقريبًا يک و نیم قرن می گذرد، اين نهضت با مترقی جهت رستگاری زنان شمرده می شود،  ا

 . امتیازات عظیمی غنا يافته است که شايد آغازگران نهضت در آن وقت تصورش را هم نمی کردند
 

د در حالیکه از جمله در آن زمان زنان اکثريت ممالک دنیا اصاًل در بارۀ برابری  و اصل تساوی زنان  و مردان  نمی انديشیدن
در زمان ما حتی عقب مانده ترين نظام های مدنی و سیاسی جرئت آنرا ندارند تا از نا برابری زن و مرد حرفی به زبان 
بیاورند، گر چه بعضًا اين حق را علی الرغم تسجیل در قوانین ايشان، درعمل پشت پا می زنند و آن را رعايت نمی کنند، اما 

يی که با جامعۀ جهانی دارند، ملزم به تعمیل مندرجات معاهدات مربوط می باشند و بناًء هراس به علت تعهدات و پیمان ها
 . دارند تا شرمسارانه متهم به نقض تعهدات نگردند و مناقض آن تعهدات شناخته نشوند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_hadyaye_ba_monasebat_8_maars_ba_zan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_hadyaye_ba_monasebat_8_maars_ba_zan.pdf
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.myweddingthing.com/wp-content/uploads/2012/04/tulipe.jpg&imgrefurl=http://www.myweddingthing.com/guide-des-fleurs-pour-votre-decoration-ou-votre-bouquet-de-mariee/&h=590&w=395&sz=41&tbnid=cHL9r-yqHSB9VM:&tbnh=90&tbnw=60&prev=/search?q=fleur+de+tulipe&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=fleur+de+tulipe&usg=__eHfplvhp9ds83D_1RJY6b-7RuqQ=&docid=ZoOOrz-D5_ExXM&hl=fr&sa=X&ei=ccM4UcKeOLSe7AbQnoGIAg&sqi=2&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=1266
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امروزی و به  طحآگاه ساختن زن عالیترين هديه ايست که تحوالت زندگی اجتماعی وی را سريع می سازد، بیداری زن در س
معنی امروزی زمینه ای را مساعد می سازد تا او به حقوق و موقف خود در جامعۀ مرد ساالر بداند که در فامیل  و در روابط 

آشنا  اوکاری اجتماعی حايز کدام حقوق و ضمانت های حقوقی است، اين بیداری، زن را با خودش، هويت و جايگاه اجتماعی 
 اين حقوق به تعريف و جايگاهی که قرار دارد، به مرحله ای از خود شناسی می رسد،  می سازد، زن با تشخیص 

 

 .این خود شناسـی وی را به ایـن قابلیت می رسانـد که اداره  و  ارادۀ خـود را در یـد  و اخـتیار خود داشـته باشـد

 در این صورت زن قادر می شود تا در برابر ستمکاری ها و کجروی ها برعلیه حقوق اش از نیروی عقالیی شدۀ 
 .خود، به استناد قوانین  و ارزش های مندرج آن به دفاع برخیزد

 

 .و اطالعات را نیز در اختیار مردان نگه دارد علومجامعۀ مرد ساالر سعی دارد حتی همین فرصت دسترسی به 
با وجود آنکه پرمدعايی ها در بارۀ تقسیم و سهمگیری برابر زن و مرد در دسترسی به علم اندوزی جريان دارد اما با دقت  

موذيانه ای تقال صورت می گیرد تا حوزه های اداری و راهبری در اختیار مردان باشد،  زدودن اين سد خود يک حصۀ جدی 
 .کارزار مجادلۀ زن از اسارت است

 

گلچین شده اند،  ارزش ها و اصول مندرج «« حقوق بشری»»موادی که در زير آورده می شود، همه از اسناد معتبر اينک 

 :اين مواد الزمه های ضروری زندگی آبرومند و با وقار زن را مشعر می باشند

  به رعايت آن مکلف افغانستان ) سازمان ملل متحد  1611میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ( 2)مادۀ
کشور های طرف اين میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و » (: می باشد

اين میثاق از تمام حقوق مربوط به عرصه های مدنی مانند، امور « .سیاسی پیش بینی شده  در اين میثاق تأمین می کنند
و امور سیاسی مانند تأسیس سازمان ها، حق مبارزات سیاسی، انتخاب شدن و انتخاب فامیل،  ازدواج، زندگی کاری 

آنها هیچ نابرابری با مردان مستحق بال منازعۀ  بدونکه زنان ياد می کند، . . . کردن در مقامات سیاسی و اداری کشور و
 .می باشند

 

  بازهم افغانستان آنرا امضا کرده و به رعايت میثاق محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب سازمان ملل متحد که
مادۀ خود موارد و نکات با اهمیتی را در عرصه های حیاتی زنان  21مواد و مندرجات آن متعهد و مکلف می باشد در

از »: تسجیل نموده است که بعضی از مواد مهم آن در اين جا تذکر داده می شود، مادۀ اول اين کانوانسیون مشعر است
يا محدوديت بر اساس جنسیت ( محرومیت) ءبه هرگونه تمايز، استثنا« تبعیض علیه زنان»نوانسیون عبارت ک نظر اين

که نتیجه يا هدف آن خدشه دار کردن يا لغو، شناسايی، بهره مندی، يا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه 
ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشويی  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و يا هر زمینۀ

دقت در محتوای اين ماده و تحلیل و ارزيابی هر يک از « .ايشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطالق میگردد
کنندگان آن به متوقف ساختن هرچه ماهوی تسويد شده اند، نشان دهندۀ توجه جدی و  گنجانیدهعرصه هايی که در اين ماده 

میثاق متذکره در فقرات مادۀ دوم خود صراحت داده است که در  .سیعتر تبعیض و خشونت برعلیه زنان می باشدو
آمیز برخورد نمايد و يا مانع تطبیق اصول منع تبعیض گردد بايد توسط  صورتی که شخصی با زنان بصورت تبعیض

مجازات بر زنان می شود که تبعیض را موجب  مراجع قضايی مورد باز خواست قانونی قرار بگیرد، و خواهان فسخ آن
 میگردد

 
  شايد مودل ها، نمونه ها، سمبول ها، )اين میثاق در دو فقرۀ خود خواهان تعديل و يا منسوخ گرديدن آن الگو ( 8)مادۀ

يا برتر بینی های اجتماعی می باشد که افادۀ  تبعیض آمیز داشته و نتیجۀ آن بیان تفکر کم زنی و ( لقب ها، عاليم و نشانه
 .هر يک از دو جنس گردد

 

  آن در بارۀ ممانعت قاطع از قاچاق زنان  و بهره برداری  و جلوگیری از فحشای زنان مشعر است( 1)مادۀ. 
 

  میثاق مذکور در بارۀ اينکه زنان در مؤسسات بین المللی، ارگان های ملل متحد همانند مردان استخدام شوند ( 5)مادۀ
 .توصیه کرده است
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 شناسایی  در بخش چهارم این میثاق امتیازاتی درعرصۀ زندگی مدنی زنان برای آنها گنجانیده شده است، مانند

زنان همانند مردان، حق مسافرت و گشت و گذار مستقل برای زنان و انتخاب مسکن و اقامتگاه، حق يک قانونی اهلیت 

 .زنا شوهری و حین جدايی ل، حقوق يکسان در دورانسان ازدواج، انتخاب آزادانۀ همسر و عقد آن با رضايت کام

  ملل متحد در بارۀ حقوق سیاسی زنان میثاق دیگری دارد که عالوه بر تأکید حقوق سیاسی زنان در میثاق بین

پیرامون حقوق سیاسی زنان به ( میثاق باال)الملل حقوق مدنی و سیاسی و میثاق محو کلیه تبعیضات علیه زنان 

برای زنان در زمینه های سیاسی، به  آن حقوق کامل  3و  2،  1صورت مشخص ایضاحاتی دارد،  که در مواد 

منجمله ( دولتی وعام المنفعه)رسمیت شناخته شده و تأکید شده است که زنان در تمام ُپست ها و مقامات عمومی 

قابل تذکر دانسته می شود که تا زمانیکه در میان قضات مقامات قضایی برابر به مردان مقرر شده می توانند، 

چند تن قاضی مسلکی زن انتصاب نگردند، بر نظام قضایی آن برای حمایت از حقوق عالی کشور ما افغانستان 

 .زن نمی توان اعتماد کامل داشت

  انعقاد يافته است و در آن به  1622قراردادی نیز دارد که سال « در بارۀ جلوگیری از معاملۀ نسوان کبیره» ملل متحد
مطالب روشن و جدی ( سوء استفادۀ جنسی، جرايم جنسی زنان) صورت مشخص پیرامون جرايم ناشی از معامله با زنان

 .گنجانیده شده است
 

 هجری شمسی 1255در افغانستان ما نیز با الهام از اين اسناد مهم بین المللی پیرامون حمايه از حقوق زن،  در سال 

ماده می باشد گرچه بعضی  44و صل گرديد اين قانون دارای چهار فو نافذ توشیح « نمنع خشونت علیه زنا»قانون  (م3116)

از اصول مهم مواظبت از حقوق زن در اين قانون با ديدگاه های سنت گرايانه کمی در ابهام قرار گرفته است اما با آنهم اين 

به قانون يکی از دستاورد های گران بهای ده يازده سال اخیر محسوب شده می تواند، در اين قانون در مادۀ پنجم آن موارد آتی 

 : حیث جرم و خشونت علیه زن فهرست شده است

 :ارتکاب اعمال ذيل علیه زن خشونت شناخته میشود» 

 . تجاوز جنسی -1
 .مجبور نمودن به فحشا  -3
 ... ضبط و صوت تصويری و صوتی مجنی علیها و نشرآن -3
 . آتش زدن و يا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و ساير مواد ضررناک -2
 .کشی و خود سوزیمجبور نمودن به خود  -4
 .مجروح و معلول نمودن -8
 . لت و کوب -1
 . خريد و فروش نمودن به منظور يا بهانۀ ازدواج  -1
 . نکاح قبل از سن قانونی -5
 . دشنام ، تحقیر و تخويف -6

 . آزار و اذيت  -11
 . تبادله با حیوانات، زمین يا پول  -11
 .انزوا اجباری  -13
 . مجبور نمودن به اعتیاد  -12
 . منع تصرف اموال شخصی  -14
 ... .ممانعت از حق تعلیم و تحصیل  و  -18
 . کار اجباری  -11
 . قانون مدنی 51ازدواج با بیش از يک زن بدون رعايت مادۀ   -11
 نفی قرابت    -15
 بد دادن  -16
 . ممانعت ازدواج يا حق انتخاب زوج  -31
 « .منع تصرف در ارث  -31

 

بیر پیش بینی شده  در اين قانون برای محو ذکر اين تخلفات تايید ضمنی مبنی بر وفرت اين جرايم در کشور ما خواهد بود تدا
 .جرايم نامبرده قطعًا کافی نمی باشد



  

 

 

 4تر 4 له :پاڼو شمیره د

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 

مشکل اينجاست که تا هنوز حاکمیت قانون به صورت کامل آن در کشور تأمین نگرديده است که تطبیق و تعمیل دقیق و نص 
ادی می توانست از خشونت های بی حد و به نص اين قانون را متوقع بود،  و اگر نه رعايت و اجرای اين قانون تا حدود زي

 .  حصر علیه زنان هموطن ما جلوگیری کند
 

مطلع بودن از محتويات چنین قوانین و پیگری برای تطبیق آن يکی از عناصر اساسی اعتبار و ارزش قانون و تأمین حاکمیت 
دارند و افعال مردان را که با احکام مادۀ  آن می باشد، مخصوصًا زنان هموطن ما بايد از چنین قوانینی خويش را با خبر نگه

 .محاکم اطالع دهند ارنوالی وڅپنجم قانون زير بحث مطابقت می کند به مراجع حفاظت حقوق همانند پولیس، 
 

 
 

 پايان

 


