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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-nmaqalat@afgha  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ٠٢/١٠/٢٠٠٩                             طاهره احد
  از منابع خارجی

  

  برای زنان افغانستان در سالهای اخير تغييری به ميان نيامده است
  نابالغ هنوز هم دامنۀ وسيع دارنددختران  و فروش  ، ازدواج های اجباریخشونت دربين خانه

  
 سن چهار سالگی به يک همسايه به فروش عايشه که از طرف فاميلش سالهای طويل لت و کوب می گرديد در

خشونت، ازدواج های اجباری و فروش دختران کم سن در . رسانيده شد و قصۀ اين دخترک يگانه و اقعه نيست
  .افغانستان رايج است

  

  
 ٤٠در اين تصوير يک داماد . يج استدر دامنۀ هندوکش هنوز هم وسيعاً  رادختران ازدواجهای اجباری و فروش 
  .ساله اش دريکی از قريه جات ديده می شوند١١با عروس ساله 

  
  آند ِر آ ِاشپالينگر، کابل: نامه نگار

  
چون آنوقت يک زن با اوالد . عايشه سه ساله بود که طالبان واليت هلمند را تصرف کردند و پدرش رابه قتل رسانيدند

) پدراندر(پدر جديد . دوباره عروسی نمايدهايش تنها نمی توانست زندگی کند لذا مادر عايشه مجبور بود بزودی 
دخترک چهار . عايشه را بار گردن دانسته و او را به يکی از همسايه های َدور و پيشش به چند دالر بفروش رسانيد

من بايد کار های « : خانم جوان قصه می کند. ساله با پسر فاميل عروسی گرديد و مانند يک کنيز باوی معامله می شد
اگر خسرم و يا برادران کالنتر شوهرم . تجاوز نمی کرد" بخور و نمير"نجام می دادم  و خوراکم از اندازۀ مشکل را ا

ً  آب داغ را به سرم می ريختند يا       . از من راضی و يا خوشنود نمی بودند، مرا نزديک به مرگ می کوفتند بعضا
  ».شتن می نمودندبا کيبلهای تاب داده مرا قمچين کاری  و پی هم تهديد به ک

  

  آثار زجر وعذاب
 ساله می باشد دستمال سفيدِ  سِر خود را دور کرده نشان می دهد که در بعضی جاهای سرش ١٧عايشه که امروز 

همچنان عاليم شالق در پشت و . موهای سياهِ  غلويی وی ديگر نمو نمی کنند زيرا پوست سرش شديداً  صدمه ديدست
معلوم  است که از همه بدتر زجر های . مجبور بود هشت سال کامل آنها را قبول نمايددست هايش ديده می شوند که 

جوان زنِ  پشتون آرام و با حوصله از زجرها و مظالم  که در خانۀ . روحی بودند که او بايد آنها را تحمل می کرد
ظۀ کوتا از چشمانش شوخی وقتی او از فرار خود از قريه می گويد برای يک لح. شوهرش کشيده است بيان می کند

عايشه با آواز . بزودی افکار عايشه متوجه مادرش گرديده و او از گريه خود داری کرده نمی تواند. انعکاس می يابد
خرايترين کردار اين بود که خشو و خسر وی را اجازه نمی دادند خانه را ترک گويد و حتی از « : خفه شده می گويد

ولی خود در برابر شوهر دوم خود بی اختيار . نمی خواست او به فروش رسانيده شودمادرش . مادر خود ديدن کند



  
 

 
  ٤از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا . افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

از . يک مرتبه مادرش از او ديدن کرد و کوشيد وی را به فرار کمک کند. بود و اجازه نداشت از خانه سر برون کند
  .آن به بعد ديگر رويش را  ديده نتوانست

هزارها زن در افغانستان از چنين سرنوشت داستان . فتار شده باشدعايشه تنها کسی نيست که به چنين سرنوشتی گر
قصه های زياد از خشونتِ  بين خانه، از تجاوزها، از کارهای جبری و از فروش در . های را می توانند بيان دارند
زيرا راِه صدها زن جوان همه ساله به خود کشی، اکثراً  به خود سوزی، دست می زنند . زمان خرد سالی وجود دارند

عايشه از جملۀ کمتر کسانی می باشد که از پنجۀ رنجدهندگان به . ديگر در برآمد از اين دوزخ را سراغ نمی کنند
او می گويد، زمانی که در خانه يک ساعت بند دستی  گم شده بود او به دزدی متهم گرديد و . فرار مؤفق گرديده است

آن شب مرگ خودررا از خدا می طلبيد ولی خداوند آنرانشنيد اما صيح در . با لت و کوب زياد نزديک بود جان بدهد
  .ديگر دروازۀ حويلی باز مانده بود و او آنرا فالنيک خوانده و بايست خود را خود کمک می کرد

همچنان .  ساله بود و روی تصادف يک قريه نشين را ديد که از روی ترحم آمادۀ کمک به وی بود١٢آنوقت عايشه 
س محل از بدبختی های وی با آمدن خون از بينی، دهان و گوشها و هردو بازوی شکسته اش، تکان خورده آمر پولي

چنانچه در افغانستان در همچو و قايع (به اين حالت عايشه نه دوباره به خانه برده شد و نه در حبس نگاه گرديد . بود
از . بلکه به شفا خانه رسانيده شد) جحان دارد معمول است، زيرا عزت و شرافت يک فاميل نسبت به حيات يک زن ر

ً  در يک خانۀ  آنجا يک همکار کميسيون دولتی حقوق بشر وی را بکابل رسانيد که نخست در يک يتيم خانه و بعدا
 .زنان جای يافت

کشور ميرمن انارکالی هنريار که برای کميسيون حقوق بشر کار می کند و يک تن از فعالين شناخته شدۀ حقوق زن در
.  به اين سو بهتر شده و ذهنيت زن ها تغيير کرده است٢٠٠١وضع زنان از سقوط طالبان در سال « :است می گويد

 ساله عالوه می ٢٥ميرمن » .اين ها در گذشته غير فعال بودند امروز طالب کمک می شوند اگر امکان آن ميسر باشد
رئيس جمهور .  افغانستان هنوز هم بسيار دراماتيک می باشدکند، اين بقيناً  يک قدم به پيش است ولی وضع زنان در

ازدواج های . کرزی بايد در هشت سال گذشته برای شکستن عنعنات عقب ماندگی کارهای زيادتری را انجام می داد
اجباری و عروسی در خرد سالی در قانون اساسی منع قرار داده شده است با آن هم ، قرار بيان هنريار، در اکثر 

  .الت امروز نيز فيصله ها در اختيار سران قبيله و نه در چوکات قوانين دولت صورت می گيردمح
) شورای کالن شوندگان(در واقعيت در قسمت های وسيع کشور در وقايع متشنج و کشيدگی ها بين دو فاميل جرگه ها

ً  چنين فيصله می گردد که آن با يک قتل . فيصله می نمايند ديگر معاوضه شود يا بايد خونبها در وقايع قتل بعضا
. تسليم می گردد"  نشانۀ آشتی" ليکن در اکثر وقايع يک دختر از فاميل قاتل به فاميل قربانی به حيث . پرداحت گردد

. اين روش اساساً  به حيث وسيلۀ دوبارۀ برقراری آرامی و نظم در قريه با يک از دواج بين دو فاميل فکر شده است
کشيدگی ها اصالً  رفع نمی شوند و زنان مورد نظربايد جبيره را . وع کامالً  از ديگر قرار استولی در عمل موض

هنريار تذکرمی دهد، اين عمل خالف مواد قانون اساسی افغانستان است که تساوی حقوق زن و مرد را . متحمل گردند
 عمل غير انسانی در اسالم نيز مجاز اين. حکم می کند و همچنان خالف چارتای حقوق بشر ملل متحد نيز می باشد

  .نيست زيرا قرآن حکم می کند که هيچ کسی نبايد در برابر ارتکاب جرم از طرف شخص ثالث  به جزا محکوم گردد
. کرزی به کمک کنندگان غربی و مؤسسات زنان در افغانستان وعده کرده است، وضع زن را در کشوربهبود بخشد

عالوه . زن در ملک مقرر است ن را تشکيل کرده است که در رأس آن يگانه وزيراو ضمناً  يک وزارت امور زنا
برآن او به کميسيون وظيفه داده تا تسويد قوانينی را برای تقويۀ موقف زن به عمل آرد، که نتجۀ قابل مالحظۀ از آن 

 سران عقب گراءِ  در سالهای اخير برای کرزی پشتيبانی برخالف در صورت بروز مشکالت. به دست نيامده است
او به همين ترتيب قبل از انتخابات رئيس جمهور درماه آگست . قبايل و مالها مهمتر بوده نسبت به بهبود او ضاع زنها

با در نظر داشت آرای مالهای اهل تشيع يک قانون فاميل های اقليت شيعه را درکشور توشيح کرد که با آن موقف زن 
  . واضحاً  بد تر می شود

با آن هم در پارلمان در برابر قانون فاميل اهل تشيع که به نظر وی  سليی را بر . روخيل يک زن سنی استشنکی ک
 وکيل زن ٦٨با تقدير از سهميۀ که برای زنان تعيين شده بود امروز . روی زنان افغان در بردارد، شديداً  مبارزه کرد

و تقريباً  هيچ . ليکن اکثر وکالی زن ضعيف هستند« :کروخيل تنقيد دارد که .  عضوی نشسته اند٢٤٩در پارلمان 
در واقعيت اکثر وکالی  زن، شوهر دار و . »کدام  از آنها ازعاليق زن درکشور نه اظهار نظر و نه نمايندگی می کنند

برخالف ديگران شوهر دار نبوده مادر چهار او . صبيۀ خانانِ  صاحب نفوذ محالت و گــُدی گگ های شان هستند
کروخيل در وسط چهل . او بيرق مبارزه برای حقوق زن را افراشته است. فرزند است که متکفل تربيۀ آنها می باشد

سالگی قرار داشته به طبقۀ ممتاز کابل متعلق و مشکل زن افغان را در حيات زنا شوهری اش آشناشده و از همين 
  .نافع زنان را به شدت رد می کندلحاظ قوانين ضد م

  

  موقف قانونی فاجعه انگيز
ً  اجازه ( شوهر کروخيل قبل از چند سال بدون موافقۀ خانمش يک زن دومی را عروسی کرد  مردان افغان قانونا

از اين لحاظ او از شوهرش جدا زندگی می کند ولی به هيچ صورت نمی ). دارند تا چهار زا را درقيد نکاح در آرند



  
 

 
  ٤از  ٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا . افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

عالوه برآن . به حيث زن طالقی از جامعه رانده شده تلقی می شوم« :او توضيح می دارد. خواهد از وی طالق بگيرد
چون . »زنان طالق شده حقوق نگاه داری اطفال را از دست می دهند و هيج کمک مالی در يافت کرده نمی تواند

از بدرفتاری و زجر شوهر را خاموشانه قبول می موقف حقوقی چنين فاجعه آميز است، بيساری از زن ها سالهای در
اکثر زنها چانس ترک گفتن . وضع کروخيل مقايستاً  خوب است و می تواند در کابل به اختيار خود زندگی کند. کنند

کروخيل که زن پشتون و عضو فعال پارلمان است روز ها که بعد از . شوهرخود را ندارند و لو رضيت داشه باشند
بعد از چهارسال عضويت پارلمان از بيالنس کارش . خانه بر می گردد درحالِت است که گريه سردهدمباحثات به 
مجاهدين فکر می کنند آنها در . او می گويد جنگ های سی ساله کالً  جامعه را مرد ساالر ساخته است.  مايوس است

 با آنکه افغانستان را بعد از خروج . در برابر شوروی جنگيده اند٨٠اين کشور حق دار هستند زيرا در سالهای 
زن ها در جهانِ  تصور عقب . شوروی به خاکدان خاک برابر کردند بازهم خود را حاکم مشروع اين ملک می دانند

  .ماندۀ شان جای ندارد
  

  غربت و عدم دانش
 هرطرف ممانعت هرگاه من در پارلمان در مورد حقوق زن اظهار نظر نمايم از« : کروخيل به بسيار خشم می گويد

. موضوعات زنان از طرف وکالی مرد هميشه جنبۀ دينی و مذهبی داده می شود و تابو قرار می گيرد. می گردد
هرگاه  ما برای حقوق خود مبارزه می . سران قبايل و جنگساالران در برابر ما زن ها از دين سوء استفاده می کنند

اين مردان سخت . يم گرچه اساساً  موضوع دين هرگز دربين نباشدکنيم به ضديت با اسالم و غرب زده متهم می شو
  ».عقب مانده اند و از لحاظ قدرت خود خويش نمی خواهند در مناسبات بين زن و مرد تغييری رونما گردد

ماری اکرمی که بعد از سقوط طالبان از هجرت درپاکستان باز گشته است و از آن به بعد برای حقوق زن مجادله می  
اظهار می " AWSDCمرکز انکشاف سويۀ زنهای افغان "اين آمر . ايد با عين مشکالت و مقاومت روبروستنم

جامعۀ افغان چه درشمال که تاجک هازندگی دارند و چه در جنوب که پشتون ها باشندۀ آنجا هستند، عنعنه « : دارد
اگر اين . ها عموماً  خانه را ترک نيم کنندزن ) دهات(در محالتِ  بيرون از شهرها . پرست و مرد ساالری حاکم است

  AWSDC« : او عالوه می کند» .خواسته باشيم ساختار جامعه را تغيير دهيم مردان را از نظر انداخته نمی توانيم
 دارد با کالن شوندگان اقوام و رهبران مذهبی در مورد آنچه برای زنان موضوعات مشکل و پيچيده،  از قبيل کوشش

تران نابالغ، است مذاکره کنيم و خواسته باشيم آنها را معتقد سازيم که در قرآن از همچو اعمال ذکری از دواج دخ
ولی در دراز مدت خالف مـيل . تاحال توانسته ايم صرف چند مال را قناعت دهيم. درمينان نيست کاريست بس مشکل

ستند بلکه غربت و نادانی عامل عمده پنداشته مردان اصالً  دشمن سرسخت ني. ايشان اقدامی به عمل آمده نمی تواند
هر سوم طفل از گرسنگی . اين  نظر ميرمن  اکرمی معقول است، افغانستان غريبترين کشور جهان است» .می شود

آن    % ٧٠به اساس تخمين نصف جمعيت افغانها بی کار و بيش از . سال می رسد٤٣او سط عمر به . رنج می برد
قان که مبارزه دارد حيات روزمرۀ خود را به سر برساند مشکل است بفهمد که حقوق زن يک ده. بی سواد هستند

 . ما بايد اول مردان را به سواد آشنا سازيم تا سرنوشت زنان بهبود يافته بتواند. يعنی چه
 

  دونوع محبس
ِ  مانند عايشه امروز به کمک احتياج .  دارند نه فرداليکن چنين تحوالت نسلها دوام خواهد کرد ولی دختران

اگرشوهران و يا پدرانِ  دختران مانند عايشه را سراغ کنند آنها را بال درنگ قتل می رسانند زيرا شرافت فاميل را 
. م اولين خانۀ زنان را در کابل افتتاح کرد٢٠٠٣برای کمک به زنان محتاج ، ماری اکرمی درسال . لکه دار کرده اند

  . ل وجود دارند که ازنگاه امنيتی آدرس آنها مخفی  نگاه می شوداکنونً  سه خانۀ زن در شهر کاب
. کمک های را که ما عرضه می کنيم قطره آبی است در دريا« : انارکلی هنريار از کميسيون حقوق بشر می گويد
 به هر» .ما صرف می تواانيم به چند نفر محدود ممد واقع گرديم. هزارها زن به جای بود و باش احتياج دارند

. راه حل نيست آنهم در کشوريکه زن به اختيار خود حيات به سر برده نمی تواند در  دراز مدت"خانۀ زن "صورت 
او تنها دو راه در . بعدا از اقامت در خانۀ زن يک دختر جوان نمی تواند به آسانی کار پيدا کند و خانه به کرايه بگيرد

  .جعه کند و يا مردی را برای شوهری سراغ کند يا اينکه بايد دوباره  به فاميل مرا: پيش دارد
حتی زنان مصمم مانند انارکلی ، شنکی و ماری بدون پشتيبانی فاميل و يا شوهر با فهم ، در اجتماع جای مناسبِ  

  .نخواهد داشتند
 حکومت بايد بصورت فوری در زمينه. خانم اکرمی می گويد، هرسه خانۀ زن ُپر است و راه حل دراز مدت نيست
در حال حاضر از همه بيشتر سعی به عمل . راِه را سراغ نمايد تا زنان و دختران آسيب رسيده در اجتماع جذب گردند

دتخترانِ  مانند عايشه که نمی . می آيد آنهای را که فاميل را ترک گفته اند با تفهام جانبين دوباره به فاميل برگردند
  .رنوشت و تماس به جهان بيرون در خانۀ زن باقی خواهد ماندتواند يا نمی خواهد دوباره برگردد، بدون س
من احساس تنهائی می کنم و . از نگاه امنيتی ما نمی تواينم بيرون برويم« : عايشه با آواز مغموم و زهرخند می گويد

نه به وی يک تن از کار کنان يتيمخا.  ساله بزودی عروسی نمايد١٧شايد اين دختر جوان » .مبتال به ديپريشن هستم



  
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا . افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

آيا به پالن های عروسی موافقه می کنند؟ آرزوهای شان برای آينده چيست؟ عا يشه می . پيشنهاد عروسی کرده است
در صورتيکه بتوانم  به سراغ مادرم می برايم و او را به کابل . اگرمن انتخابی داشته باشم عروسی نمی کنم« : گويد

و مانند ماری خود را وقف آن سازم که هيچگونه خشونت در برابر می خواهم درس بخوانم و تحصيل کنم . می آرم
  .»دختران صورت نگيرد و ما زن ها روزی به  پاهای خود ايستاده باشيم

  
  پايان

  
  


