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و شميره   ٢ 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

  

 ٢٠١٠مارچ،٧                         ماللی موسی نظام                                                            
 

 مارچ، روز ديگری برای شناخت تعميل خشونت بر زن افغان ٨

   متحد شويمستانبيائيد برای نجات زن مظلوم افغان
 

ن المللی زن است و از مقام واالی زنان در جهان تجليل و قدردانی به  مارچ آه روز بي٨سالی يكبار در افغانستان بروز 
عمل می آيد، انجمن های مربوطه و موسسات وابسته  به آن به شمول موسسات خيريۀ بين المللی و امثالهم، با ايراد بيانيه 

اين موسسات .  ياد مينمايندها و داير نمودن آنفرانس ها از آنچه بر زن و دختر مظلوم افغان به پهنای مملكت ميگذرد
حمايه وپشتيبانی از حقوق زنان و بازخواست و » جدی« امروزهم چنان از دولت افغانستان و قوای ثالثۀ آن درخواست 

مجازات تخلف آنندگان را در زمينۀ مصائبی آه از جانب آنان بر زنان وارد 
  .ميگردد، خواستار ميگردند

ر به احصايه های در دست داشتۀ موسسات  ميبينيم آه بعد از سقوط طالبان نظ
خيريۀ جهانی فعال در افغانستان، هر سالی آه ميگذرد، خشونت، ظلم و تعدی 
بر زن و دختر افغان افزود گرديده و دامنۀ خشونت به پهنای سرحدات، در 

چقدر بگوئيم آه در هرات و بعضی ديگر از . افغانستان گستره تر ميگردد
جانب شوهر و فاميل وی آنقدر شكنجه ميشوند آه دست واليات مملكت زنان از 

در خوست و واليات ....خودسوزی های مدهش و مرگ زا ميزنند چنان به
 شوهر در تبادله با حيوانات در حالی به  جنوب شرقی زنان شوهر دار از جانب

  عکس از کابل پرس                     شان مادرآغوشد ازــــرای ابـــه اطفالشان بــفروش ميرسند آــعنف بزور و به 
 ساله از آغوش مادر ربوده شده و بعد از شكنجه های غير انسانی مهلك، با سگی ١١در قندز دختر .....جدا ميگردند
در مزارع آشت آوآنار، خواهر و دختر دهقان به عوض قرض وی به عمال مواد مخدره، تبادله ......تبادله ميگردد

در خانه هايی آه برای نجات زنان فراری از مظالم فاميل و شوهر تاسيس .... ده ناپديد ميگردندگرديده و از حلقۀ خانوا
گرديده، زنان  پناه گزين از جانب اوليای چنان مراآزی مورد تجاوز، لت و آوب و خشونت قرار ميگيرند ووادار به 

 زور و جبر در حاالت مختلفه به خانۀ شوهر هزاران طفل اناث در سرتاسر افغانستان با.....اعمال غير مشروع ميگردند
در بادغيس اخيرًا ديديم آه زنانی آه از خشونت شوهر .....اجباری فرستاده ميشوند و زندگی مرگباری را آغاز مينمايند

ه دترك منزل نموده بودند به حكم مالی مسجد و امر قوماندان منطقه در محضر عام به لت و آوب و شالق سپر
ن تامين قانونی، بشری يا اسالمی داشته آك منطقۀ را سراغ نداريم آه زن درباالخره در سرتاسر مملكت يو ......شدند

 .باشد، نه از جانب خانواده، نه از جانب اجتماع و نه ازجانب قانون
يت از بنابران با نا اميدی و  تجربۀ تلخی  آه از روش حكومت موجودۀ افغانستان با پشتيبانی از مرد ساالری و حما

زورگويان و قدرتمندان در تقابل با حمايۀ قانونی، اخالقی و انسانی از آتلۀ محروم و مظلوم اناث مملكت در پيش گرفته 
است، راه ديگری به جز از يك اتحاد و مبارزۀ جدی و پايدار اجتماعات داخلی و مهاجرين برای رسميت بخشيدن عملی 

ت در مورد بازخواست و مجازات عاملين خشونت و تعدی بر زنان، از حقوق  زن از يكطرف و درخواست اجرای عدال
 .جانب ديگر، باقی نميماند

در زمينۀ شناخت مختصری از احوال رقت بار و تعميل خشونت های ناروای غير انسانی بر زنان افغان درين هشت 
، ستره محكمه و »ه وولسی جرگه مشرانو جرگ« سال اخير، علی الرغم موجوديت قوای بين المللی، مجلسين شورای ملی

دستگاه قضائی و باالخره حكومت آقای حامد آرزی، آنچه را حقيقتًآ زن در افغانستان با مشقت و اجبارمتحمل ميگردد،  
لطفًا در همين صفحۀ تحليالت بروی ويديوی مستندی آه به همت خانم های افغان مقيم اروپا تهيه گرديده است، آليك 

صاوت نمائيد آه آيا در سر تاسر جهان زنی را مظلوم تر و بيچاره تر از زن شريف و بی دفاع افغان بفرمائيد و خود ق
 !ميتوانيد سراغ داشته باشيد؟

هموطنان بسيار ارجمند، بيائيد برای پشتيبانی از تمام امكانات حقوقی و بشری ای آه زن افغان قانونًا بايد ازان مستفيد 
 حقوق ناپديد گشتۀ زن افغان پامال تمام مقررات حقوق بشر است آه افغانستان در سال .گردد، دست به دست هم بدهيم

 اعالميۀ ارزشمند آنرا به حيث يکی از اعضای ملل متحد امضاء نموده ولی هيچ اقدامی را در زمينۀ تعهد بر مواد ١٩۴٨
 در نظر نگرفته و تعميل حقوق حقۀ مندرجۀ آن به اساس مراعات حقوق بشری در مورد  حمايه از زن مظلوم در مملكت

  .زنان را مطابق اوراق قانون اساسی افغانستان هم مری االجرا قرار نميدهد



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو افغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  همکارۍ ته رابوليپه در  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   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 چقدر شنيده باشيد آه آه مثال در سمت شمال افغانستان دختر مكتبی مورد تجاوز و خشونت يك دسته از جوانان بدتر از 
كی ازآنان آه يکی از وآيل صاحبان غير حاضر ولسی جرگه بود حيوان قرار گرفت، مجرمين اعتراف نمودند ولی پدر ي

مشاهده نموديم که قانون احوال  شخصی اهل تشيع، سيلی . نمود» آمائی« از رئيس جمهور برائت آن گروه جنايتكار را
انی و سختی بود آه ولسی جرگه با تصويب و رئيس جمهور افغانستان در توشيح آن نه تنها زن افغان را از حقوق انس

افغانی وی محروم نموند، بلكه به منزلۀ يك بام و دو هوا قانون آه خاصيت 
  .عام الشمول ملی را دار ميباشد، به دورنگی و تفريق مواجه گرديد

 حال آه اوضاغ مملكت چنان ويران و امكانات قانونيت در مورد حمايه از 
رده است، زنان افغان روز بروز وخيم گرديده  و صرف بروی آاغذ رقم خو

برای نجات نصفی از نفوس مملكت راه ديگری به جز از مجادله و مبارزۀ 
  .ملی برای احقاق حق پامال گشتۀ آن بينوايان، راه ديگری سراغ نميگردد

دراين مبارزه صرف همان هموطنانی ميتوانند حصه بگيرند آه از ترحم 
م اناث واالی بشری در مجموع و دلسوزی در قسمت آتلۀ محروم و مظلو

مملكت بصورت خاص به اساس پرنسيپ های حقوق بشر، متاثر وپريشان 
  بصورت منظم   احوال زن افغان و حــقوق قانونی و بشری وی بـــايد. اند

توسط  مطبوعات و پخش مواد مندرجۀ قانون اساسی، اعالميه های حقوق 
   عکس از گوگل                 خود      حقوقبشر و غيره امتيازاتی آه مرد ساالری مانع ميگردد تا زنان به آن

همانطوريكه در ويديوی صفحۀ تحليالت مشاهده ميگردد، حاالت گوناگون و .  برسند، بصورت گسترده صورت بگيرد
مظالمی آه سبب خشونت های گسترده بر زنان و دختران جوان افغان ميشود، بايد توسط  قطعه نامه ها، بيانه ها، نوشتن 

 پخش زندۀ اوضاع رقت بار زنان ا زطريق انترنت، تلوزيون و غيره وسايل ارتباط جمعی به دسترس همه مضامين و
 . هموطنان قرار گيرد

امسال ديده ميشود آه در اعالميه های روز زن دو موسسه، يكی جامعۀ مدنی و حقوق بشر و ديگری بنام شبكۀ زنان 
م متوجه حال زار زنان و پامال حقوق آنها نموده و مواد چندی را در افغانستان در يك قطعه نامۀ مشترك دولت را بازه

مينمايند آه در مجموع هر سه قوای دولت را مخاطب قرار داده و درپهلوی پيشنهادات مختلفه، يكی آن » پيشنهاد« زمينه 
آمشنر » ناوی پيلی« است و ديگری هم همانا اعالميۀ خانم » منع خشونت برزنان« درخواست جدی تعميل مواد قانون 

عالی ملل متحد  در امور حقوق بشر ميباشد آه نامبرده امسال به مناسبت روز جهانی زن، از تمام دول جهان تقاضا 
. نموده است آه در جوامع خود ها از تبعيض و تفريق در قسمت زنان دست آشيده و از حقوق آنان حمايت جدی نمايند

بارزه برای تعميل و مراعات حقوق مشروع زنان افغانستان به حکم قانون، دست اين دو ماده بذات خود ميتوانند در م
  .آويزی برای امکانات عملی داد خواهی و عدالت برای آنها در جامعۀ ويران مرد ساالری افغانی گردد


