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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

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

  

 ٢٠٠٩نوامبر  ٢۵                                 ماللی موسی نظام  

 روز جهانی محوخشونت برزنان
 خشونت برزنان و خشونت بر اطفال درافغانستان الزم و ملزوم همديگرند

  حادثۀ خود سوزی زنان١٠٠راپور :  وزارت صحيۀ افغانستانۀاعالمي
 

پی  های پی دررا با هوشدار»  جهانی منع سوء استفاده از اطفالروز« ی که مطبوعات بين الملليدرين روزها همان طور
روز «  وستان ناد خشونت بيشتر بر اطفال در افغاورد ازديــمسيون حقوق بشر و امثال آن، در مــآ  موسسۀ يونيسف و

 ور افغانستان هم سرميدهند، درا يكی به دنبال ديگر در صفحات جرائد و انترنت  انتشار » جهانی منع خشونت برزنان
» موقتًا«قه ذيعالت  وموسسالتیدو ـۀ دوايرنين راپورهای تاسف آوری در ساحهايی برای شناخت چنين روزها و چصدا

   ض حقوق بشر صرفـقـورد خشونت و نـدر م البته درين مورد آمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان آه  . گردد باال می
دن چنان اعمال گسترده و بدون بازخواستی رادارد، همچنان صدای اعتراضی را دهی و محكوم نموراپور » صالحيت« 

  .درين زمينه ها به سمع جهانيان ميرساند
 

در مورد  مظالم  روز افزون گسترده بر آودآان، موسسۀ 
 نوامبر با تجليل بيست ومين سال ٢٢ملل متحد بروز 

ن آه افغانستا» آانونشن بين المللی حقوق اطفال« تصويب 
ه ـ پذيرفته است، نسبت ب١٩۴٩ضويت آنرا در سال ــرسمًا ع
آودآان در افغانستان هوشدار جدی » بسيار وخيم« اوضاع 

داده و از حكومت افغانستان خواستار اقدامات فوری را درين 
اين تقاضا در حالی صورت گرفته که ! زمينه گرديده است

  سال۶٠گويا علی الرغم عضويت افغانستان در عرصۀ 
درين آانونشن، اقدامات بسيار ناچيزی در بهبود حالت وخيم 

 سال اخيربا موجوديت ٨اطفال و منع خشونت بر آودآان در 
            نات فراوان درين مملكت، صورت گرفته استاامک
                                               

     کاپی از گوگل: فوتو                                    
،  به »روزجهانی محو خشونت برزنان« سيما سمررئيس آمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، ضمن سخن رانی بخاطر

از خشونت های غير قابل باوری اشاره نمود آه در مراآز مخصوص نگهداری » نوع جديدی « اعمال غير انسانی و
. قت برای   اصالح و حمايت از آنان تشكيل شده استزنان بينوايی آه مورد ظلم و بيداد قرار گرفته و آن مراآز در حقي

وی ازينكه مامورين چنين موسساتی با آمال بی وجدانی باالی وظيفۀ مقدس پا گذاشته و سبب آزار و تجاوز بر زنان و 
» وزارت عدليه  « دختران مقيم در چنين مراآزی  ميگردند، شكايت نموده واقدام جدی  و فوری يی حكومت مخصوصًا

ولی تا زمانی آه جلو گيری از بروز چنين فجايعی بازخواست، محكمه و مجازات علنی . درين راه خواستار شده استرا 
غير انسانی تشجيع گرديده و در پناه حمايت  ان و مجرمين با دست باز به اعمالرا در پی نداشته باشد، جنايتكار

  .ندزورمندان و عدم وجود قانونيت،  به آن بيشتر اقدام ميورز
 

يكی از حاالت خشونت بار  زنان افغانستان، حيات رقت بار زنان زندانی و اآثرا با موجوديت اطفالشان در محابس 
درين زمينه بسيار گفته شده است و علی الرغم ممانعت ها از جانب حكومت افغانستان ، موسسات خيريۀ . افغانستان است

 Human ، موسسۀ نظارت برحقوق بشر ياAmnesty International بين المللی از قبيل موسسۀ عفو بين المللی يا
Rights Watch سيار غير ب، گاهگاهی زمينۀ بازديد محابس را فراهم آورده و وضع زندان های زنانه را در افغانستان

حبس پل گرچه برای بار اول دو سال قبل گروپی از وآالی زن در ولسی جرگه به م.  بشری و رقت بار قلمداد مينمايند
چرخی قدم رنجه فرموده و راپور وحشتناآی را از تجاوزات و مظالم به شمول استعمال دواهای مخدره بر زنان، حالت 

 آه وزارت عدليه راپور حمل و موجوديت اطفال معصوم با مادران تيره روز آنان، به وزارت عدليه تقديم نمودند و البته
تلقی نموده و به طاق نسيان » ختم شده« ی زن پارلمان هم موضوع راقلمداد نموده و محترمـان وآال» جعلی«را 

  !سپردند
 



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آنال ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لول، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ ـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

بصورت آل آه متاسفانه به پهنای سرزمين مايك تعامل غير بشری تحميلی و پذيرفته شده بوده » خشونت«  ترويج عمليۀ 
با استناد بر راپور های و چنانچه ذآر گرديد، بدون بازخواست و مجازات است، بايد گفت آه در همين هشت سال اخير 

ساالنه، آامًال رو به تزايد و افزايش  بوده و با تاسف قوس صعودی را چه با مظالمی آه بر زنان وارد ميآيد و چه با 
 .جناياتی آه در حق آودآان صورت ميگيرد،  به افراط می پيمايد

ار و شكنجه هائی آه بر آودآان افغان مورد خشونت ها بر جوامع، آنچه را در زمينۀ آزيدخل درذدر حقيقت موسسات 
و خشونت را  ايند، بدون تغير، چنين اعمال زورپور داده و انتقاد مينمز تجاوزات، آار شاقه و لت و آوب رااعم ا

درين زمينه . همچنان بر زنان هم مورد انتقاد قرار داده و ازدياد روز افزون آنرا به حكومت افغانستان هوشدار ميدهند
 ازدواج های اجباری آه بدون  موجود است آه با عنف و جبر براطفال وزنان يكسان مری االجراميگردد، مثًالاعمالی هم

يا طفل اناث در خردسالی به خانۀ بيگانه ای فرستاده ميشود آه با يك زندگی .....رضايت زن يا طفل قهرًا انجام ميگردد
ختر جوانی به حيث زن چندم يك جنگ ساالر و يا قدرتمند ياد....سياه و ناخواسته مورد شكنجۀ عمری قرار ميگيرد
يا طفلی در راه نان بائی با اختتاف به دست چند جانی ای از خدا .... ديگری از خانۀ پدر به زور بيرون ساخته ميشود

 با چنين  آار ويا دختری از راه مكتبهيا زنی در را....بيخبر گرفتار گرديده و مورد آزار جسمی و جنسی قرار ميگيرد
خردسال دهقان بينوا، در بدل قرضۀ عمال مواد و باالخره دختر و يا خواهر....دديك سرنوشت شومی گرفتار ميگر

   !مخدره به آنان تسليم گرديده و برای ابد ازحلقۀ فاميل ناپديد ميشود
 

  ونــكمرض ساری در واليات ديگری هم چـــهای خود سوزی ها آه از هرات آغاز گرديده و متاسفانه  مانند  يدر راپور
روج اقدام به چنين يك عمليۀ وحشتناآی از نگاه مظالم شوهر و فاميل وی آامًال ، موجود ميباشد، م» علل مشابه « 

 حادثۀ خود سوزی ١٠٠ها ئيكه از جانب وزارت صحيۀ افغانستان منتشر شده، از جملۀ در آخرين را پور. گرديده است
 ١٧.  را نسبت به سال گذشته نشان ميدهد٪١٠ آن در هرات صورت گرفته است آه افزايش ۶۴ر ، زنان در سال اخي

 .خودسوزی ازين احصايه در آابل و بقيه از واليات ديگر راپور داده شده است
  ای اجباری، علی الخصوص در سنين پائينـــعلت اين شكنجۀ  وحشتناك غير بشری را بايد در البالی قضايای ازدواج ه

، خشونت، لت و آوب و شكنجۀ زنان  از جانب شوهر و فاميل او دانست آه با ايجاد حاالت افسردگی و »حتی آودآی « 
اين عمليۀ خانمانسوز آه از آغاز ختم حكمرانی طالبان از هرات . آشمكش های روانی، منجر به خودسوزی ميگردد

جلسين شورای ملی افغانستان را به حيث يك معضلۀ حاد و شروع شد، متاسفانه تا اين دم توجه  جدی حكومت، قضاء و م
حياتی اجتماع ويران مملكت، بخود جلب ننموده است، چنانچه هيچگونه بازخواست عاملينی آه زن مظلوم و بی پناه را 
ه به چنين يك تصميم هراس انگيزسوق ميدهند، در اوراق قوانين وتعقيب متهم و  يا در چهارديواری قضاء و محاآم ب

حالت  قوق بشر راپور ميدهند، آامًال دراين جنايات بشری همان طوری آه موسسات وابستۀ ح. مشاهده نرسيده است
تزايد بوده و زنانی آه اقدام به عمل خود سوزی مينمايند يا با مرگ مواجه ميگردند و يا به زندگی بدتر ازان سردچار 

توان هم گرديده است، با عكس العمل شوهر و گاهی هم فاميل ميشوند آه در صورت دوم، زن در حاليكه معيوب و نا
در مورد نمونۀ از خشونت ها، کمسيون مستقل حقوق بشر در افغانستان، . خويش روزگار سياه تری را بايد متحمل گردند

  ! مورد عمليۀ لت و آوب شديد را درچند ماه اخير در شهر آابل راپور داده است٧١٠اخيرًا 
 

 اين  نوع.  در افغانستان بی در و ديوارقانونيت نازل گرديده استگری است آه بر زنان و آودآان مشترآًااعتياد بالی دي
زنان بازهم . يا در آشت زارهای آوآنار زن، مردو طفل را معتاد و بدبخت ميسازد و يا در بيرون از آن» خشونت « 

اج های اجباری و موجوديت دائمی لت و آوب و  تحمل ازدولم خانوادگی، تخفيف درد و مريضی،برای فرار از مظا
 راپوری آه در مورد فيصدی معتادان در افغانستان به .، از ناچاری به آن پناه ميبرند»مردساالری« شكنجه های سيستم 

 ٪١٣نشر رسيده است، تعداد آنان را با افسوس و ناباوری درحدود يك مليون و پنجصد هزار قلمداد مينمايد آه ازانجمله 
  .را زنان بدبخت تشكيل ميدهند

قبل از رخصتی های تابستانی پارلمان، از جانب حكومت به ولسی »  منع خشونت بر زنان« باالخره  مسودۀ قانون 
و حساسيت و اهميت موضوع چنين يک قانون، تا » *« وآيل زن درآنجا۶۴جرگه فرستاده شد آه علی الرغم حضور 

  !، قرار نگرفته است»قانون ساز« ويا بحال مورد توجه و تصويب آن مقام گ
باری با تاسف بايد تصريح نمود آه خشونت های گوناگونی آه بر زنان و اطفال در افغاستان بصورت دائمی واقع 

 قابل ترس و پريشانی بوده و در ر نشان ميدهد،ميگردد، با قوس صعودی ای آه راپور های ساالنۀ موسسات حقوق بش
ملين از جانب مراجع مسئول وآمبود عدالت اجتماعی، بايد عوامل ديگری را هم از نظر دور پهلوی عدم بازخواست عا

نسازيم آه ازآن جمله فقر، بيكاری، سطح پائين معلومات، بيسوادی، عدم اطالع از قانون، افسردگی و استعمال مواد 
ری را بر آودآان و زنان ما سبب مخدره را آه بر جامعۀ مريض افغانستان گسترده شده است، خشونت و مظالم بيشما

 ميگرد
 
  



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آنال ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
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  :نوت 

  
 در مدت نزديك به چهار سالی آه تاالر ولسی جرگۀ افغانستان گروهی از هموطنان ذآور و اناث مارا: » *«

درجلسات روزانۀ  آن آمتر و » حاضرين« پذيرائی مينمايد، به تدريج تعداد » وآالی ملت « سخاوتمندانه گويا به عنوان 
رخصتی های تابستانی و زمستانی، راپور های تصويری ايكه از طريق تلوزيون ها به » !«ديده و اخيرًابه مثابهآمتر گر

مشاهده ميرسد، عمًال در هر رستۀ اين تاالر با شکوه، صرف چند وکيل زن يا مردی را نشان ميدهد آه بين خود مذاآرۀ 
ار خالی ای پارلمان افغانستان آدم را بياد چوآی های چوآی های بسي. داشته و يا به تفكر شخصی مصروف ميباشند

از تاالر سينما بيرون رفته و يا سگرت ميكشند و » تفريح« سينمای فيلم هندی می اندازد آه عدۀ زيادی از تماشاچيان در
  .يا چيزی ميخورند

انب وآالی ملت  بنا بر اشد بودجۀ جامعۀ جهانی برای افغانستان، از ج» همت« شايد اعمار تعمير و تاالرجديدی آه به
 به آن، تصويب گرديده است، درآينده بتواند روزانه از عدۀ بيشتری از وکالی محترم در داخل تاالر »!«ضرورت

   . عمومی عمارت ولسی جرگۀ افغانستان پذيرايی نمايد
 

  


