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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

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

  
٢٠٠٩/٩/٥           ماللی موسی نظام

                   
     

 دوباره زنان افغان در معرض خطرحقوق
   خبر های بدی در جريان هست»*«ليزا جان سروش

 
در پی مظالم بيشماری آه به تدريج دراحوال زن و دختر مظلوم افغان هر روزپديدار ميگردد، هيچ جای شكی نيست آه 

 جهانی حقوق بشر است، ۀقررات و اساسات حقوق انسانی منجمله مواد ارزشمند اعالميهمه و همه نه تنها  نقيض تمام م
بلكه با آن مواد روشن و بی چون و چرای قانون اساسی جديد افغانستان هم در تقابل قرار ميگيرد آه دولت افغانستان و 

به عبارۀ . ن، مجری و مدافع باشند، پشتيبا»وظيفتًا«همه ارگان های رسمی آن بايد درمراعات حقوق متساوی مرد وزن 
ديگرعدم وجود قانونيت بصورت گسترده در جامعۀ افغانی و سوء استفاده و فساد بی لجام اداری در پهلوی بيشمار 
مضاری آه به پيكر مملكت و منافع ملی وارد مينمايند، صدمۀ بيشترين را هم به اشكال گوناگون در حيات زن افغان و 

 .اين خاک پاک وسيله ساز ميگردندحقوق او، به پهنای 
همه بياد داريم آه پيشنهاد قانون غير بشری ای احوال شخصيۀ اهل تشيع ازجانب ولسی جرگۀ غافل و بی مسئوليت با 
موجوديت بيشتر ازهشتاد وکيل زن، بامواد مندرجۀ آن آه به حريم هموطنان ما تا جای خواب و چهار ديواری منزل هم 

به اساس اين قانون زن مظلوم افغان . س فراوان مورد توشيح رئيس جمهور افغانستان قرار گرفتنفوذ نمود، با افسو
تسليم بوده و  بدون اجازۀ شوهر پا از منزل بيرون نميتوانست بگذارد، در مقابل هجوم شوهر و اميال حيوانی وی بايد

و يا پدر وی متعلق ميگرديد، با موجوديت نمود و در صورت طالق آفالت فرزند وی به شوهر  هرگز ممانعتی ايجاد نمی
 !ده ها قيد و قيود ديگر بر آزادی مشروع زن افغان

با اعتراض بيشمارموسسات حقوق بشروعكس العمل های دنيای خارج، منجمله ممالكی آه در افغانستان به اصطالح به 
نب حامد آرزی، قانون به ادعای رئيس منظور صلح و بازسازی قدم رنجه فرموده اند به مواد قانون و توشيح آن از جا

بعد ها جسته و گريخته شنيد يم . ، رهسپار وزارت عدليه گرديد»تغيرات الزم « جمهوربرای غور، تجديد نظر وآوردن 
آه در حدود هفتادو چند تغير خرد و بزرگ در متن قانون با در نظر داشت  مواد مندرجۀ قانون اساسی و قوانين مدنی و 

ولی و مگر به قدرت خدا، هيچ اطالعی در مورد چگونگی و نحوۀ تغيرات .  و زمان، رو نما گرديده استايجابات عصر
حتی مطبوعات نيمچه آزاد داخلی هم در چنين يك موضوع . و فيصله برمواد قانون مذآور از هيچ منبعی به دست نيامد

 :ن مضمون در واشنگتن پوست به نشر رسيدمهم حيات زنان حالت بی تفاوتی و سكوت اختيار نمودند، تا اينكه اي
 

 ٢٠٠٩ آگست، ١٨ واشنگتن پوست،        ريچل ريد                                                                       : نويسنده 
  

  حقوق زنان افغان در معرض خطر دوباره
 

آزاد «  به جنگ بر عليهه طالبان رفتند، ٢٠٠١، ١١ۀ سپتمبر زمانيكه اياالت متحدۀ امريكا و متحدين آن بعد ازحمل: آابل 
ولی بعد از بيشتر از هفت سال، موقف زنان افغان . تلقی گرديد»  رژيمتغير« يكی از دالئل عمدۀ» افغان ساختن زنان 

 .بحالت ترسناك و شومی قرار دارد
های پارلمان گرديده اند و مليون ها دختر توانسته زنان افغان صاحب آرسی : البته آه نقاط درخشانی هم ديده ميشود مثال

است آه به مكاتب ابتدائی شامل گردد، ولی ترقی در آموزش آامًال بطی ميگردد زمانيكه دختران به مكاتب متوسطه 
 . مكتب برسند١٠ فيصد دختران ميتوانند تا به صنف ۴بروند و تنها 

اجتماع،  در مجموع آامًال بحالت تهديد بسر ميبرند و تعدادی از زنان در . خشونت  بر عليهه زنان مزمن و رائج است
 .آنان  هم به قتل رسيده اند

اخيرًا به سبب توشيح قانونی آه حامد آرزی حتی طالبان را با آن ممنون ساخت، موقف زنان  بسيار بد تر گرديده است 
ضعيف گرديدن حكومت آرزی، وی برای با : نه ای از حالت عمومی زنان ميباشدآه متاسفانه اين صرف يك نمو

 .درخواست حمايه و آمك به تدريج به بعضی از محافظه آارترين عناصر مقيد در جامعه رو آورد
توشيح قانون احوال شخصيۀ اهل تشيع، درحقيقت بزرگترين نوع معامله ای استكه با داشتن شرائط بس تجاوزکارانه 

حقوق نگهداری اطفال : رای مذهبی و جنگ ساالران را آرام و راضی بسازدبرعليهه حقوق زنان ميتواندرهبران بنياد گ
داليل قناعت « زن زمانی ميتواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بيرون برود آه . صرف به پدر و پدر آالن منوط ميباشد



٢  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

وز به يك طفل ويا يك در حاليكه قانون به مقابل تجا. داشته باشد آه چنين دالئلی اصال  وضاحتی ندارد» بخش قانونی 
زنی آه آنترول عقلی ندارد، جريمۀ نقدی را مجاز ميداند، ولی نحوۀ مجازات را برای چنين يك عمل جنائی آامًال حذف 

 !نموده است
 با ناباوری، وی آوشيد.  جوالی امسال بدون اعالم آن به جامعه، توشيح نمود٢٧آرزی قانون را  برای بار دوم بتاريخ 

آامًال « آه بعد ازماجرای توشيح قانون در ماه اپريل آه شهرت ويرا زير ضربات گرفت، اينبار مسائل را درين زمينه 
زمانيكه قضيۀ توشيح  مواد قانون برای با ر اول برمال گرديد، رئيس جمهور اوباما و ديگر زعمای . نگهدارد» ساآت 

اخطار داد آه ممالك عضو ناتو از » جاپ دو هوپ شيفر« قوای ناتوحتی سكرتر جنرال . جهان آنرا محكوم و رد آردند
 .يك مملكتی آه با زنان چنان رويه ميكند، قوای خويش را بيرون مينمايد

آرزی اعالم داشت آه وی اسنادی را آه بر حقوق زنان تجاوز مينمايد اصًال نديده است، عين معذرتی آه وی تابستان 
 سال حبس را سپری ١١اوزگر برزنان را آه واسطه های قوی داشتند وقسمت آمی از سال گذشته برای بخشيدن دو تج

  !نموده بودند، بميان آورد
اين مطالعه به تغيراتی در قانون انجاميد، . تحت چنين فشاری، آرزی وعده نمود آه قانون را تحت مطالعه قرار دهد

اما بسياری شرائط ممانعت از .  شب قائل ميگرديد۴ازان جمله حذف حالتی آه به مرد حق تجاوز جنسی را در هر 
با تعميل اين قانون، رئيس جمهوررسمًا بر اميدواری  اينكه تبعيض و ستم بر زنان از . آزادی زنان به حال خود باقی ماند

  !!جانب حكومت آنان، چيزی مربوط گذشته بوده است، خط بطالن آشيد
ی، آرزی نه تنها بارهبران متعصب اهل تشيع معامالتی را انجام داد، برای تضمين انتخاب دوباره به رياست جمهور

بسياری از . بلكه باوعدۀ آرسی های آابينۀ آينده به جنگ ساالران قديم و قوماندان های تندرو از اقوام مختلفه پرداخت
 .طالبان داردروش های اين جنگ ساالران قديم در برخورد با زنان و حقوق شان، تفاوت بسيار آمی با سيستم 

شايد دليل پريشانی در احوال زنان و دختران در افغانستان اين باشد آه آرزی در حالتی قرار دارد آه طالبان و بنياد 
با در نظر داشت چنين حالتی البته آه آمترين توجه و ارزش به حقيقتی آه .  گرايان را ميخواهد دوباره به صحنه بياورد

 .اند آه به آزادی محدودی درين سال های اخير دست يابند، موجود نميباشدزنان افغان با جرات آوشيده 
زمانيكه من از ديپلومات ها پرسيدم آه معامله با طالبان چه تاثيری بر زنان خواهد داشت، گفته شد آه افغان ها صرف با 

واد قانون اساسی آه زن و مرد اما اگر رئيس جمهور خود به م. آسانی حرف ميزنند آه قانون اساسی را امضاء نموده اند
را از حقوق متساوی برخوردار مينمايد، تمکين نکند، آيا آسی باور خواهد نمود آه قيد و اجباری برای يك شورشی 

معامله با طالبان، تمام امتيازاتی را "سابقه دار موجود خواهد گشت؟ طوريكه يكی از زنان مبازر حقوق زن بمن گفت  
 ".تنها حقوق ما بصورت يك رويا باقی خواهد ماند. دست آورده ائيم نابود خواهد آردآه در هشت سال اخير ب

درحاليكه در رابطه با حقوق . حكومت آابل و حاميان آن بايد از آنهائيكه در حالت جنگ با آنها قرا دارند، متفاوت باشند
  .يان هردو گروپ موجود نميباشدزنان، بر خالف توقع، افغانان به اين نتيجه رسيده اند آه تفاوت چندانی م

داشتند، نبايد آه » تنفر از زن «  شت  از رويۀ طالبان را به رابطه از روشحو دول غربی آه چند سال قبل ترس و
 اآثر آنها منجمله ادارۀ اياالت متحدۀ امريكا به آسانی نميخواهند آه در مورد اين قانون به خاطر .خاموشی پيشه نمايند

اما حقيقت اين است آه اين روش آنها چيزيست آه آرزی آرزومند . ت رياست جمهوری صحبت نمايندنزديكی انتخابا
زنان افغان ميخواهند آه در انتخابات شرآت نموده و از صلح و امنيت برخوردار گردند، اما قيمت اين . دريافت آن بود

   .آرزومندی نبايد با حقوق آنان تبادله گردد
 
 

 .سسۀ نظارت بر حقوق بشردر قسمت تحقيق برای افغانستان استنويسنده جزء اعضای مو
  
 مضمون رًاياخ. ندينماي ارزشمند و قلم توانا از موقف زنان محروم افغان دفاع مني سروش با مضامزايمحترمه ل» *«

 مبارزه راتي تاثۀنيدر زم»   معاصر استۀ جامعداري پاازي زن نی حقوق برابر و آزادیمبارزه برا« شان  تحت عنوان 
 مضمون ني ارتباط به هم است آه آامًالدهي به نشر رسني در افغان جرمن آنال،عي اهل تشۀي قانون احوال شخصههيعل

  .دارد


