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 ۴۱۰۲جون، ۸        ماللی موسی نظام
 

 از حقوق زن مظلوم افغان ایهجون، سرآغازی برای حم ۸ همبستگی روز

 :مقدمه

-حرکت برازندۀ حمایت و نگهبانی از حقوق پامال گشتۀ زن افغان پیام ها و همبستگی های قلبی و معنوی برای استحکام
به جرأت باید گفت که نه تنها تصمیم گیری . ردیدگ ش و قوت استثنایی ای برخوردارنیمی از پیکر ملت افغانستان، از ارز

ملت رنج دیده جون و بزرگداشت همه سالۀ آن اقدامیست نیکو که پشتکار و مبارزۀ یک  ۸برای رسمیت و شناخت روز 
را برای رهایی زن در بند کشیدۀ وطن ما از قید مرد ساالری و خشونت های متفرقۀ اجتماعی در بر خواهد داشت، بلکه 

و نظرات معتقدین به این حق شناسی، حق طلبی و عدالت اجتماعی درین چند ماه « تفکر، تحریر و عمل» کمپاین استوار
 .استوار بعدی میسر گردانید پیهم، امکانات عملی را برای گام های

پوهنمل دکتورس زرغونه عبیدی، پوهندوی شیما  نم های با درد افغان چون محترمانافتخار می نماییم که در پهلوی خا
رخ و محقق خبره، مدافع اعظم سیستانی مو   هاب واصل، برادرانی هم چون محترمغفوری و شاعرۀ توانا صالحه و
سید عبدهللا کاظم محقق و نویسندۀ طرفدار حقوق زن و برادر روشنفکر و تحلیل گر ما  همیشگی زن مظلوم افغان، داکتر

با همراهی خواهران  هم در چنین کمپاین بجا و برازندهمحترم قیس کبیر 
ی زن گجون، روز بین المللی همبست ۸بال مبارز خویش به تائید و استق

 .افغان پیش گام گردیده اند
پور محترمه صالحه وهاب واصل، مشاهده البته همانطوری که در را

اد زیادی از هموطنان عزیز ما را از دگردید، در مجموع این کمپاین تع
هم گام و هم راه صافی در چنین  درین همبستگی و گوشه و کنار جهان

میرویم به  .ت و درود بر همۀ آن ارجمندان بادنظر ساخته است که تهنی
 :ادامۀ مطلب

امیدواری های زیادی به مناسبت تجلیل روز بین المللی هم بستګی زن 
جون در حلقه های داخلی و خارجی مردم افغانستان خلق  ۸افغان بتاریخ 

نیمی از پیکر  -گردیده است، تا باشد که شناخت حقوق پامال گشتۀ زنان
ملت افغانستان و مبارزه برای سهم گیری بیشتر آنان در امور مملکت، 

ل مرحلۀ جدیدی گردیده و قدم های مثبتی برای حمایت از حقوق آنان داخ
 . در پناه عدایت و قانونیت برداشته می شود

، عده ای از زنان پارلمانی افغانستان هم «پراگ»به تائید رادیوی آزادی 
اجتماعی تشکیل داده و پشتیبانی از زنان افغان و حقوق پامال گشتۀ آنان 

در حقیقت با تجارب تلخ و ذهنیت . الم نموده اندرا به اساس قانون اع
تاریکی که از عدم حمایت اکثر وکالی زن در ولسی جرگه و پشت پا 
زدن آنان به حقوق و قوانینی که متون قانون اساسی در زمینۀ حقوق هم 

مخصوصاً نوعان شان به صراحت تعین نموده است، مردم افغانستان 
 .قانون گزاران قطع امید نموده بودند «ه ظاهرب»مبارزین حقوق زن، ازین تشکیل 

از آغاز کار پارلمان در عصر جدید و بعد از از سقوط طالبان، نه تنها هیچ نوع حرکتی برای حفظ و حمایۀ حقوق حقۀ 
طبقۀ اناث کشور از جانب اعضای پارلمان در مجموع و وکالی زن، خصوصاً به مشاهده نرسیده است، بلکه در طول 

در . دارک قوانین منافی روحیۀ قانون اساسی برای پامال حقوق زنان افغان بار بار به مشاهده رسیده استاین مدت ت
وسیع و روز افزونی که حیات زنان مملکت  «خشونت» زمینه می دانیم که به جانبداری از روش ناهنجار و غیر انسانی

موجودیت یک برسه حصه حضور فعال  جرگه با را به دوزخ متداومی مبدل نموده است، چهار سال می شود که ولسی
، در مبارزه و تالش است، در حالیکه این قانون در زمان رخصتی «قانون منع خشونت برزنان» وکالی زن، برای رد 

 .رئیس دولت، رسماً از قوت و اعتبار قانونی برخوردار است «فرمان تقنینی» پارلمانی، با 
را از یاد نبریم که مواد  «قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» در افغانستان، باید  در زمینۀ خشونت و پامال حقوق زنان

یرش آن در حدود شش و نیم است که افغانستان با امضاء و پذ «حقوق بشر» مندرجۀ آن نه تنها منافی اعالمیۀ ارزشمند
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ن اساسی یانوت زیادی از متون قدهه قبل، مکلف و مؤظف میباشد، بلکه به پیروی و تائید اکثریت مواد مندرجۀ آن، قسم
 .مملکت هم شکل گرفته و رسمیت یافته است

بهرحال، بر همه مردم افغانستان الزم است تا این روزنۀ باریک امید را که تجلیل از چنین روزی در قلب و روح همگان 
تأمین عدالت پامال گشتۀ خلق می نماید، با ارجمندی به رسمیت شناخته و برای احقاق حقوق زنان کشور، مبارزه برای 

آنان و امحای خشونت وسیعی ای که حیات زن و دختر افغان را در شکنجۀ دائمی پیچیده است، عمالً ترتیب اثر داده و 
 .مبارزه نمایند

و جلوگیری از ممانعت های غیر مجاز ولسی جرگه در زمینه  «قانون رفع خشونت بر زنان» اولین اقدام، تصویب 
میباشد و باید گروپ های فعال حمایت از حقوق زنان، حقوق مدنی و مبارزین حقوق انسانی در داخل افغانستان، چنین 

ا ولسی یک موضوع واقعاً حیاتی زن افغان را بنام اسالمیت، افغانیت و طرفداری از پرنسیپ های ارزشمند حقوق بشر، ب
اینکه متأسفانه اکثریت وکالی موجود در پارلمان افغانستان از یک منطق نسبی هم . جرگه به فیصلۀ نهایی برسانند

االجرا گردد که  عیباید مر «رسماً »برخوردار نمی باشند، تجربه داریم ولی از نگاه حقوقی، واضحاً این قانون موجود و 
ی از مخالفت های غیر مجاز وکالی ولسی جرگه، مانع تعمیل مکمل آن گردیده تا بحال ضعف اولیای امور دولتی به تأس

 .است
تأمین و مجرای عدالت در قسمت امور مربوط به زنان ابعاد وسیعی را در بر می گیرد، از پامال حقوق آنان تا عدم 

ر آن حکمفرما می باشد، در بازخواست مظالم وسیعی ای که به پهنای مملکت در حق این نیمی از پیکر اجتماع افغانی ه
از نکاح صغیره که مخالف قانون است تا تعدد زوجات، از لت و کوب و شکنجه های . کمتر مملکت جهان دیده  شده است

حیوانی تا خودسوزی های اجباری ناشی از آن، همه و همه در بیعدالتی و عدم وجود انصاف و قانونیت در حیات زن بی 
 .تذکر می باشدنهایت مظلوم افغان، قابل 

بردارد، میشود که به آساس مواد  «فانون عدم خشونت بر زنان»لیت افغانستان دست از مداخله برواگر پارلمان بی مسئو
. مندرجۀ آن قانون ساحۀ بازخواست و اجرای عدالت را در مقابل بی انصافی های وسیع در حیات زن افغان، گسترش داد

ء به کل، یعنی از قریه جات و ساحات کوچک به حکم قانون طوری آغاز گردد که این نوع اصالحات اساسی یاید از جز
درین صورت . حکام محلی و گروپ های مذهبی درین راه فعال گردیده و مجازات و بازخواست به به تدریج رایج گردد

ین طبقۀ محنت کشیده هم نه تنها اساسات عدالت و قانون جای گزین بی انصافی و مظالم موجوده بر زنان میگردد، بلکه ا
 .به حقوق و امتیازات خویش مستحق و آشنا میگردد

اگر  قدیم نمود، برازنده خواهد بودسطور مختصری در زمینه ت «تفکر، تحریر و عمل»این کمینه هم در جریان کمپاین
 :سطور مذکور را درین قسمت جا دهیم

یک آینده ای مطمئن، اتکاء بخود و  موار بسوی روشناییخود کفایی زنان در عرصۀ فعالیت های اجتماعی، راهیست ه
به زنان مظلوم وطن خود یاری نماییم تا با عرضۀ توانمندی های شان در ساحات کار، صنایع . مطرح شدن در اجتماع

 .دستی و امثال آن مؤفق و خودکفاء گردند
پس بیایید برای بدست . سوم، حق داده نمی شوداز تجارب آموخته ائیم که حق گرفته میشود و اکثراً در ممالک دنیای 

 .آوردن حقوقی که قانون برای زنان افغان مجاز دانسته است، از هیچ تالش و مبارزه ای دریغ نورزیم
بی خبر از حقوق حقۀ خویش را بر  مشعل رهنمونی آگاه سازی همجنسان زنان باسواد ونیمه باسواد افغان در هرجا باید

 که برای خود ها تمرین حق ستانی و برای بقیه زنان محروم افغان، آیندۀ روشن متجلی گرددا افروزند، تا باشد

در خاتمه باید افزود که در شرایط فعلی همینکه تعمیل مواد مندرجۀ قانون اساسی در قسمت ازدواج های نا مناسب و 
و تأمین عدالت و بازخواست و بر  از جانب مقامات مسئول صورت بگیردطبقۀ اناث مملکت جلوگیری از خشونت بر 

با شناخت  است که  از آن محروم بوده اند،آرامش که متأسفانه زنان مظلوم وطن ما دهه ه صلح و قراری یک فضای
 .  د، آغازی خواهد بود برای فردا های بهتردی گزین حالت زار فعلی کشور گرجاحقوق حقۀ زنان، 

 پایان


