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  ۴۱۰۲مارچ، ۸          ماللی موسی نظام

 
 

 زن بودن در افغانستان، بالی استخوان سوز
 روز جهانی زن را با اشک حسرت برگزار میکنیم

 مقدمه،  
 

 صبح آرزوی منستزنم که شام سیه   زنم که نالۀ من خفته در گلوی منست
 

سال اخیر در پهلوی جریانات افغانستان عزیز، ناظر و شاهد بوجود آمدن قوانین و مقرره هایی هم ۰۱به یقین هموطنان ما در
در سرزمین شان آماج مظالم، آوارگی، بی  برای بهبود حاالت زار طبقۀ اناث مملکت که بدون شک با تحمیل جنگ ها

به صراحت باید اقرار نمود که بعد . حقوق انسانی و هزاران درد بیدرمان، دیگر بوده اند، میباشند خانمانی، فقر، پامال گشتردۀ
المللی  از شکست طالبان و رهایی طبقۀ اناث مملکت از قیود اجتماعی آن گروه سیاه اندیش، نه تنها سعی و اهتمام دنیای بین

یدهۀ اجتماع افغانی پدیدار و حمایه گردید، بلکه با وضع قانون در بهبود وضع زنان در ساحات مختلفلۀ حیات این قشر ستمد
اساسی و قوانین فرعی مربوطه، حقوق زن افغان و امکانات استفاده از متون 

البته باید اقرار نمود که در ساحۀ . آن، امیدواری هایی زیادی را بوجود آورد
و ایجاد  معارف نسوان و قبل از مشکالت مسدود نمودن مکاتب، حریق نمودن

 ارعاب از جانب عقبگرایان و آشوب طلبان تربیت دیدۀ پاکستان، ترس و
انکشافات مفیدی رونما گردید، مخصوصاً که فامیل های افغان خود با 

 .عالقمندی در امکانات تعلیم دختران شان، قدم های مثبتی را برداشتند
است  لکتیگرچه مشاهده می نماییم که از نگاه ظاهر امر افغانستان یک مم

دارای قانون و با موجودیت تفکیک قواء، برقراری پارلمان و امکانات دستگاه 
عدلی و قضایی، ولی قانون شکنی و نبود عدالت انتقالی، در پهلوی ترویج فساد 

گستردۀ اداری، پامال حقوق زنان، اغماض در جلوگیری و بازخواست خشونت و سیاست منحوس مصلحت گرایی، یکی از 
 .رجه اول درعدم وجود قانونیت و عدالت انتقالی، معرفی وشناخته شده استممالک د

این کمینه از همان آغاز ورود قوای بین المللی در افغنستان جنگ زدۀ ویران، ناظر تحوالت و جریانات تلخ حیات تاریک 
حیات بر مشقت آنان را نظاره  زنان کشور خویش بوده و سیر قهقرایی حقوق زن افغان و مظالم غیر قابل باور و روز افزون

 .نموده است
از جوامع حق شناس، « تقلید» در افغانستان هم با در حالیکه جهان ما به استقبال روز زن و پشتیبانی از حقوق آنان میرود، 

. دولت و مؤسسات ذیعالقه سر و صدایی براه می اندازند و گویا برای عقب نماندن از قافله، با حلوا گفتن، دهن شرین مینمایند
 دربیعدالتی و م بلی برای نیمی از پیکر اجتماع افغانی که در بی صدایی، حقوق انسانی، قانونی و اسالمی شان پامال جفای

 !ساالری گردیده است، چه را باید تهنیت گفت؟
مشاهده نماییم که درین عرصه چه بر این  شمه ای از روزگار تلخ و غم انگیز نیمی از نفوس کشور ما را مختصراً  بیایید که

 : ، زن همیشه بیدفاع و محروم افغان نازل گردیده استبسنگ زیرین آسیا
به نحوی تیم ناقضین حقوق  اکثرا  انتخاباتی با وعده های سر خرمن کاندیدان و معاونین شان که در گرماگرم فعالیت های 

بشر و جنایتکار جنگی را بازهم احتوا مینمایند، زنان افغان طی پیش نهادات و تظاهرات آرام موضوع حفظ حقوق و مراعات 
همچنان که مؤسسات ارزشمند خیریۀ . و عدالت در زمینه، از آنها خواسته اند انسانی احوال زن افغان را با اجرای قانونیت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_zen_boden_der_afghanistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_zen_boden_der_afghanistan.pdf
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-z06FZyrStYWVM&tbnid=l4RTEPA8fAhJoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bokhdinews.af/english/human-rights/6740-Concern-extend-over-Afghan-women-lives-condition&ei=eSIZU4bNKIPVkQfr5IGIDQ&bvm=bv.62578216,d.aWc&psig=AFQjCNFHK6Fx15rWrVipf7vFZsKQNa32SQ&ust=1394242150841374
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هم چنین تقاضایی در مورد حمایت جدی از حقوق زنان افغان، «شعبه ای از ملل متحد -کمیتۀ عفو بین المللی» جهانی چون 
 :از کاندیدان دارد

ست جمهوری افغانستان خواسته تا توجه به حقوق بشر را سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، از نامزد های ریا
در گزارش آمده که توجه مبرم به میزان خشونت علیه زنان و دختران باید جزء مهم . در صدر پروگرام های خود قرار دهند

 ر تذکار یافته کهمچنان درین راپوه. پروگرام کسانی باشد که برای پنج سال آینده زمام امور کشور را بر عهده میداشته باشند
که حمایت از حقوق زنان و دختران، حفاظت و مراقبت از مهاجرین داخلی، پایان مصئونیت کسانی که در گذشته مرتکب 

 .جنایات جنگی و نقض حقوق بشر شده اند، از دیگر خواسته های این مؤسسۀ خیریۀ جهانی، از دولت افغانستان است
، جناب حامد کرزی در تهداب افغانستان جدید گذاشت، عفو جنایتکاران جنگی به در حقیقت اولین خشت کجی که معمار وطن

ارتباط ادوار خلق و پرچم در عصر اشغال، تنظیم های جهادی وابسته به جنگ های خونین کابل و طالبان متعصب و سیاه کار 
 . ارسالی پاکستان بود

نه تنها حقوق ملین ها زن بیوه  ا شهید بی کفن و بی مزار بود،این تصمیم غیر مجاز که پامال حق ملت افغان و خون ملیون ه
دقیقآ عدالت انتقالی و هرنوع بازخواست و مجازات را  تا  و فرزند از دست داده در جنگ های افغانستان پامال گردید، بلکه

اهده نمودیم که که بنابرآن به چشم سر مش. االن در قسمت خشونت گران و مجرمین از هر نوع و هر قماشی، خنثی نمود
بیشترین صدمۀ عدم وجود عدالت در دستگاه دولت حامد کرزی را طبقۀ اناث مظلوم افغان، یعنی از طفل دوساله ای که مورد 
تجاوز قرار میگیرد و دختر چهارساله ای که به پیرمردی عقد میگردد تا زنی که شوهر، وی را بفروش میرساند و دختر 

در ربوده شده و بعد از تجاوزات با سگ شکاری ای مبادله میگردد، همه و همه نتیجۀ همان عفو هشت ساله ایکه از آغوش ما
سپردن به محاکم و مجازات عادالنه بودند، تا دیگران درس عبرتی گرفته و به دنبال این همه  مستحق جنایتکارانیست که انصافاً 

نۀ رئیس جمهور افغانستان، درگاه هر نوع ظلم، تعدی، خشونت این اقدام غیر عادال. جفا و جنایت گسترده در کشور خود نروند
و بی عدالتی را در حق زن مظلوم و بی دفاع افغانستان کامالً باز نمود و نتایج تلخ آن هیچ دست آورد مثبتی برای مردم 

 .افغانستان نداشت
ر هرات رائج گردید، تا امروز که از عصر محمد اسمعیل که عملیۀ خودسوزی زنان به مقابل مظالم شوهر و فامیل وی د

هزاران زن سیاه روز به این مجازات غیر بشری پناهنده گردیده اند، نشنیده ائیم که 
همینطور هست صدها نوع . شوهری را محکمه و عدالت بازخواست نموده باشد

مجازاتی که بر دخترکان و زنان صدا درگلو خفتۀ افغان به پهنای سرزمین ما وارد 
 .میگردد

قانون احوال » یرویم به شهکار دیگری از جناب رئیس جمهور افغانستان در مورد م
که چنین قانون غیر بشری مخوف  ۴۱۱۲، این قلم در اپریل سال «شخصیۀ اهل تشیع

 :گردید چنین نوشت« توشیح»و ضد عدالت انتقالی بر علیه زن بیدفاع افغان
 :«احوال شخصیۀ اهل تشیع»خفت بار قانون 

ریخ اول اپریل سال جاری بتا  : بعد ازعفو جنایتكاران جنگی، رئیس جمهورافغانستان قانون نقض حقوق زنان را توشیح مینماید
مطبوعات جهانی خبر اسف انگیز وغیر قابل باوری را منتشر نمود كه بیان گر این حقیقت تلخ میباشد كه «۴۱۱۲»

فغانستان تسوید نموده، به توشیح حامد كرزی رئیس جمهور افغانستان را كه ولسی جرگۀ ا« احوال شخصیۀ اهل تشیع»قانون
مرد افغانرا كه قانون اساسی جدید  در اثر مری االجرا شدن این قانون نه تنها همه اساسات برابری حقوق زن و.رسیده است

اعالمیۀ »عات پرنسیپ های افغانستان پشتیبانی و تصریح مینماید نقض میگردد، بلكه تعهد افغانستان را در اجراء و مرا
 ۰۶، منحیث عضو رسمی و سابقه دار ملل متحد و پذیرفتن این اساسات ارزشمند بشری و تعهدات بین المللی «حقوق بشر

  .افغانستان را تمام و كمال زیر سوال میبرد سالۀ
واضح است که « اهل تشیع قانون احوال شخصیۀ» حال میبینیم که حکومت درین مورد در چه موقفی قرار دارد؟ در حالت 

به عنوان یک بام و دوهوا، گویا در یک مملکت واحد قانون بر یک قشری از زنان که اهل تشیع باشند، بصورت جابرانه و 
ابتداء همین وکالء، خصوصا  . خالف متون قانون اساسی، با تعمیل قصاوت و پامال حقوق انسانی شان، میتواند تعمیل گردد

عذر » به اهمیت چنین یک موضوع حیاتی هم جنسان« !»زنان در ولسی جرگه به بهانۀ عدم دقت  جمیعت غیر مسئوالن
 .موافقت نمودند که آن ورق پاره های سیاه برای توشیح رئیس دولت آماده گردد« بدتر از گناه

http://www.google.com/imgres?sa=X&rlz=1T4WQIB_enUS541US541&biw=1920&bih=844&tbm=isch&tbnid=V874SURT6Z8DSM:&imgrefurl=http://jezebel.com/5902043/afghan-women-would-rather-not-give-up-their-human-rights&docid=h5C5eu7JP9bu9M&imgurl=http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/t_ku-xlarge/17jlebjvfoxmmjpg.jpg&w=640&h=360&ei=DyQZU6D2EPP7yAG-kYCICg&zoom=1&ved=0CLUCEIQcMEg&iact=rc&dur=20348&page=3&start=67&ndsp=39
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باشد و اگراختالف و یا عدم را داشته  به اساس این قانون، زن مظلوم و بی دفاع افغان باید برای خروج از منزل اجازۀ شوهر
شوهر حق دارد كه هرزمانی ... مراجعه میکند« !»اطاعت زن صورت گیرد، شوهر به خشونت اقدام نموده و حتی به محكمه

این قانون درآینده میتواند . بصورت متجاوز جنسی به زن مراجعه نموده و در صورت امتناع وی به زور و زدن متوسل گردد
 !راهم منجمله درحق میراث وحقوق ملكیت زن نافذ گرداندمحدودیت های دیگری 

ملغی قرار گرفت ولی، آقای  گرچه با اعتراضات مؤسسات حقوق بشر و تهدید ممالک ذیدخل در افغانستان ظاهراً توشیح
ؤفقیت در بعداً برای مبرای بدست آوردن آرای وابسته به محسنی و گروه متعلق به ایران و افراط گرایان، « بهر حال»کرزی

 ! نمود« مخفیانه توشیح»انتخابات، آن سیاه نامه را 
سال ذكرنموده بود به مشکل « ۲»گویا تعدادی ازاعضای ولسی جرگه كوشش كردند كه سن ازدواج دختران را كه این قانون 

 . بدهند« ؟!»سال تغیر «۰۱»نظر به مواد قانون اساسی به 
حال نظری به یکی دیگر از شهکار های جناب رئیس جمهور افغانستان در پائین آوردن مقام زن افغان و پامال حقوق حقۀ وی 

را پذیرفت و « جامعۀ علماء»مقارن روز جهانی بزرگداشت از مقام زن، وی فـــتوای  ۴۱۰۴۲مارچ سال در ماه . می اندازیم
انون اساسی موجودۀ افغانستان، قرار داشت بدون نظرداشت قوانین قد با متون فیصله جات آن گروه عقب گرا را که در تضا
که افغانستان اجبار مراعات مواد مندرجۀ آنها را « ۰۲۲۸ -اعالمیۀ حقوق بشر»داخلی ومیثاق های حقوقی بین المللی منجمله 

متذکره زنان باید در هیچ فعالیت « !»نظر به فتوای. آنان خم نمودستیزانۀ دارد، سر اطاعت و تمکین بر فیصله های زن 
اجتماعی با مردان اشتراک نداشته باشند، منجمله مشاغل مختلفه، تحصیل و خدمات ازقبیل کار در شفاخانه ها، کودکستان و 

همچنان این مقرره ها زنان را از مسافرت بدون محرم شرعی اکیداً منع . یتیم خانه و امثال آن، با مردان اشتراک ننمایند
همان محارمی که در جنگ های افغانستان شهید ویا ناپدید گردیدند و حامد کرزی جنایتکاران و مجریان آن را عفو .....یکندم

 .نمود
حال میرویم به مهمترین و دردناک ترین قسمت حیات زن افغان که همانا خشونت ګستردۀ در تقابل با تمام ارزش های حقوقی، 

دردا مثل ضرب المثل معروف که همه راه ها به روم ختم میشود، این بالی . بشر است مخصوصاً پرنسیپ های جهانی حقوق
اجتماعی زن بیدفاع و مظلوم افغان هم به اغماض، قانون شکنی، حمایه از مردساالری دولت افغانستان ومصلحت گرایی 

 .شخص رئیس جمهور آن خالصه میگردد
غانستان از جملۀ نادراتیست که شاید بتواند به تدریج میزان مظالم غیر قابل در اف« قانون منع خشونت بر زنان»توشیح و اجرای

حمایه و تطبیق قانون، این حق مسلم طبقۀ اناث افغانستان، . قبول در احوال زنان ستم دیدۀ کشور جنگ زده را پائین بیاورد
گی این قانون که در حدود پنح سال قبل نظری به چگون. وظیفۀ قوۀ اجرائیۀ دولت حامد کرزی است و کنترول آن وظیفۀ قضاء

 :تولد گردیده است می اندازیم 
اساس صالحیت هایی که قانون اساسی جمهوریت افغانستان به رئیس دولت اعطاء نموده است، یکی هم توشیح مسوده هایی  به

حامد کرزی امضاء نماید، ای که « فرامین تقنینی»است که در زمان رخصتی پارلمان مری االجرا میگردد و به این صورت 
 .قدرت و حیثیت بی چون و چرای قانونی را دارا میباشد

قانون منع خشونت بر زنان و مواد » رئیس جمهور و قانونیت« فرمان تفنینی»امروز که در حدود پنج سال از صدور 
موجودیت ثلث وکالی زن، با آن میگذرد، هنوز هم ولسی جرگۀ بی کفایت، مرد ساالر، زن ستیز و قانون شکن، با « مندرجۀ

خفت لوای مخالفت با قانونی که نیمی از ملت رنجور افغان را در آینده از مظالم مردساالری و حق تلفی نجات خواهد داد، باال 
 :ماه جون سال گذشته نوشت۰۲این قلم در زمینه در . می نمایند

 !درپارلمان افغانستان فقط فتنه و شر حکمرواست
 :، بی آبرویی ولسی جرگه است«ع خشونت بر زنانمن»تعویق قانون 

از جانب ولسی جرگه ای هستند « منع خشونت بر زنان»یق تصــویب قانـــونوناک تع هموطنان ما ناظر و شاهد رویداد درد
ر زنان جنایاتی که ب باکه حکمروایان آن علم دشمنی و عناد را بر علیه مادر، خواهر، همسر و دختر خویش بر افراشته اند و 

با تماشای حاالت واعتراضات وکال در ولسی جرگه در مورد . وطن و اطفال خرد سال صورت میگیرد، هیچ مخالفتی ندارند
در همان . عدم تصویب قانونی که بر حقوق انسانی و مدنی طبقۀ اناث کشور استوار است، اشک تأسف و تألم باید ریخت

، به تخریب اصول اسالمی «که اکثراً از وکال خــــالی است»در خانۀ ملت  روزی که گروهی از خدا، شریعت و قانون منکر
و انسانی مصروف بودند، در پهلوی صد ها جنایتی که بر زنان و دختران تعمیل میگردد، در هرات دخترک دو ساله ای که  

خفت آلود غیر قابل باوری جان ته بود، در اثر چنین یک جنایت فبعیت مورد تجاوز جنسی از جانب مرد ددمنشی قرار گرسبا 
 .داد و گل حیاتش قبل از شگوفایی در حکمروایی دولتی فاقد عدالت و قانونیت، پر پر گردید

از جانب ولسی جرگۀ وظیفه نا شناس و بی کفایت خود باعث تشجع « قانون منع خشونت بر زنان»تعویق موافقت با
ریخ مردم افغانستان با پامال حقوق نیم ریان آنروز که روی صفحات تا  در ج. جنایتکاران و ترویج خشونت های بیشتر میگردد

بیشتری از ملت افغان توسط مخالفت های نا جائز نمایندگان ملت، لکه های سیاهی از نقض حقوق حقۀ زن افغان نقش بسته 
و موافقت با مظالم « زنان قانون منع خشونت بر»بود، وکالی زنی را هم مشاهده می نمودید که علم مخالفت بر علیه تصویب 

 ! یا هللا. بر هم جنسان خویش را بر افراشته بودند
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در عکس، در ولسی جرگۀ بسیار خالی، وکیله صاحبه ای بوت خود را آمادۀ پرتاب به طرف مقابل نموده است، وکیلۀ دیگری 
 . با خرسندی و تفنن به وی می خندد

قانون »نهاد و زن ستیز ولسی جرگه، قانون اساسی افغانستان، در مشروعیت  حال ببینیم که با وقت تلفی جمعی از وکالی نام
بدین طریق مری  «فرمان تقنینی»چگونه حکم مینماید، حق مسلم توشیح رئیس دولت به لحاظ صدور« منع خشونت بر زنان

 :االجراء میگردد
 : رئیس جمهور دارای صالحیت و وظایف ذیل میباشد: ۱۲فصل سوم، مادۀ 

 .توشیح قوانین و فرامین تقنینی: ۰۱قسمت
رئیس جمهور بعد از تصویب قوانین از جانب پارلمان و قبل از اجراء، آنرا توشیح 

، همانطور که از اسم آن درک میشود، فرمانی «فرمان تقنینی»ولی در مورد . مینماید
آغاز  وز ازو باید تا سی ر. را رئیس دولت میتواند صادر نماید که حکم قانون را دارد

قانون  ۲۷البته درین زمینه مادۀ . جلسات ولسی جرگه متن آن به مجلس تقدیم گردد
ولسی جرگه نمیتواند طرح پیشنهاد شده را بیش از »: اساسی کامالً صراحت دارد

جانب ولسی دیده میشود که با در نظرداشت اهمیت عنصر زمان در تصویب ویا رد مسودۀ قوانین از  .«یکماه به تأخیر اندازد
 ۴۲و  ۴۲که به اساس متون مواد « قانون منع خشونت علیه زنان». جرگه، متون قانون اساسی افغانستان صراحت علنی دارد

 ۰۱۸۸سرطان  ۴۲از جانب رئیس جمهور بتاریخ « فرمان تقنینی» افغانستان شکل گرفته و به صفت « ۴»قانون اساسی
مری االجراء میباشد، واضح است که دورۀ رد و قبول را در همان چهار سال  به این طرف« !»صادر گردیده و از چهار سال

پس آیا مسخره نیست که بعد ازین مدت طوالنی و تعمیل قانون، . دارا بود« ماهیک» قبل، بعد از گشایش ولسی جرگه بر روی
که همه بر اساسات « !»وظیفه شناس  ، وکالی دانشمند، نهایت قانون دان،«آفتاب به زردی شد و بی بی به جلتی» دفعتاً گویا

چهار سال « فرمان تقنینی»بوده و نهایت الئق و کاردان هم تشریف دارند، دفعتاً به فکر «!»دین مقدس اسالم هم دقیقاً خبره 
ئیس دولت و صرف به نفع مرد ساالری و افراطیت و وابستگی به افراط گرایان داخلی و رقبل افتاده و در اثر ضعف 

 ! به آن مهر تعویق بزنند؟خارجی، 
در دولت موجودۀ افغانستان یکی از واالترین حقوق انسانی را که قانون تصدیق مینماید : حمایت ودفاع از حقوق خانوادۀ افغان

، میباشد «دفاع و حمایت از فامیل افغان»و امیدواری های زیادی را در در قبال داشت، حمایه از مهمترین رکن جامعه، یعنی 
 .أسفانه کمال و تمام عمالً از بین رفته و به فراموش گرائیده استکه مت

اعضای ولسی جرگۀ بی کفایت میتوانند در عدم تطبیق این خالی بزرگ جامعۀ افغانستان، از اولیای امور بازخواست نمایند 
 : زمینه نوشت این جانب همچنان در ماه جون سال گذشته در. که البته درین حالت هم اغماض را پیشه کرده اند

شرائط گوناگون پامال و عدم حمایت آشکارای حقوق زنان و دختران که جزئی از  بدون شک در: نقض حقوق خانوادۀ افغان
اعضای خانوادۀ مردم افغانستان را تشکیل میدهند، نقض متون قانون اساسی و اغماض و سهل انگاری وسیعی از جانب همه 

ازین حاالت میتواند مظالم رقتبار و از تحمل بیرون شوهر و فامیل وی، بر زنان باشد  بعضی. ارگان های دولت موجوده است
 .که خودکشی ها و خود سوزی های گوناگونی را بار می آورد

نکاح صغیره هم بذات خود نمیتواند از ظلم و محنت فراوان در حق طفل مظلوم  
، فرار و امثال آن عاری باشد، حتی دامنۀ همین نکاح صغیره است که به خودسوزی

 . منجر میگردد
اسم این عمل . یدئدر عکس ازدواج پیرمردی را با یک طفل افغان مشاهده می نما

نکاح صغیره جنایتیست بسیار ددمنشانه، ساالنه هزاران  .شنیع؛ نکاح صغیره است
مرد کالن سال و بیگانه ای فرستاده میشود و  دختر خرد سال به عنف و جبر به خانۀ

از همان روز اول با مظالمی که روی بشریت از آن سیاه میگردد، روح معصوم و 
  .بدن کوچکش با دردی جانکاه و وحشی، جبراً مواجه میگردد

و مطابق قانون به دفاع از خانواده و « وظیفتاً »بدون تردید اگر هرسه قوۀ دولت 
قانون در زمینه چه . بورزند، شرائط بهتری برای بهبود احوال زار طبقۀ اناث افغانستان رو نما میگرددحقوق زنان اقدام 

 :میگوید
 : ۴۲فصل دوم، حقوق اساسی و وجائب اتباع، مادۀ 

دولت به منظور تأمین سالمت جسمی و روحی . خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد
 .نواده، باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و ازبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم، تدابیر الزم اتخاذ میکندخا

، خبر قانونیت احتمالی مجازات سنگسار زنان «منع خشونت بر زنان»در ماه نوامبر سال گذشته درست مقارن روز بین المللی
البته شیوع . بیدفاع افغانستان را در غم و ترس عمیقی فرو برد ثمتمدن و هم طبقۀ اناافغان در قانون جزای افغانستان، قشر 

. این خبر مثل هر نقض حقوق بشر در افغانستان، عکس العمل مؤسسات حقوق بشر و جامعۀ جهانی را هم در قبال داشته است
 : اینک مختصری از آنچه این قلم نوشت
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 .ارمغان قانون سنگسارتجلیل روز منع خشونت بر زنان، با 
 :زن افغان قرن بیست و یک، اسیر پنجۀ خشونت و مجازات ننگین بشری

نوامبر که روز جهانی منع خشونت بر زنان است، مردم جهان به استقبال جوامع نجات یافته و بهبود  ۴۴هرسال در حوالی 
انسانی و قانونی طبقۀ اناث سرزمین خود ها  روز افزون حالت زنان منحیث نیمی از پیکر جامعۀ خویش، از حقوق و مزایای

امسال با . پشتیبانی می نمایند، این کمینه هم سطری چند در زمینۀ اوضاع ناهنجار زنان مظلوم کشور خویش تحریر مینمودم
شان مثل چند روزی تأخیر و با نهایت تأثر و تألم متوجه گردیدم که کمافی السابق راپورهای حال زار زنان افغان در وطن خود

مجازات شرم آور و غیر انسانی »همیشه، نه تنها قوس صعودی وحشتناکی را پیموده است، بلکه با مطرح نمودن ثبت و تعمیل 
در اوراق قانون جزای افغانستان، اولیای امور، شالق دهشتناک دیگری را بر پیکر نحیف زنان کشور، حواله می « سنگسار
 .نمایند

در حالی که قوانین طالبی را در مجموع در چنین عصری که تمدن بشری داد از برابری حقوق زن و مرد و انسان ساالری و 
ظاهراً می نماییم، بازگشت به عقب «  قانون اساسی دولت اسالمی افغانستان» عدالت میزند، به حکم اوراق رسمی ای بنام 
  !، جفائیست مدهش و غیر قابل عفوگرایی و پامال حقوق حقۀ نیمی از ملت افغان

اینکه در راپور ساالنه مؤسسات خیریۀ بین المللی در مورد تحمیل و تعمیل 
خشونت و مظالم منافی قوانین دولتی، مقررات حقوق بشر و نقض و پامال حقوق 

فیصد نشان داده میشود، صرف احصائیۀ  ۴۴زنان افغان، یک قوس صعودی 
. ؤسسات تا حدی به جریانات آن دسترسی داشته اندنسبی مناطقی است که این م

حقیقت این است که در نواحی دور دست و حتی در اکثر چهار دیواری منازل، 
چه جنایاتی نیست که مخفی یانه یا علنی بر زن و دختر مظلوم وطن ما تحمیل 

 نمیگردد؟ 
ده از خشونت های خانۀ شوهر، نوع دیگری از زمان حکمروایی اسمعیل خان در هرات، خودسوزی زنان مظلوم و ستم کشی

نظر به راپور های مستند مؤسسات حقوق بشر بین المللی، امیر نام . از مظالم استخوان سوز را در افغانستان مروج گردانید
ادی نهاد هرات، در آغاز والیت خویش شاگردان مکاتب ذکور را وظیفه داده بود تا به تعقیب زنان و دخترانی که با نیمچه آز

دست یافته بعد از عصر طالبان، از منازل خویش برای کار های روزمره بیرون میرفتند، بپردازند و اگر احتماالً یک از آن 
لیس قرار گرفته و جهت معاینات طبی، جبراً به وبخت برگشتگان با مردی بیرون منزل صحبت مینمود، فوراً مورد توقیف پ

. نت بر زنان هرات، امروز خود سوزی را در والیات دیگری هم مروج ساخته استفشار و خشو. کلینیکی انتقال می یافت
حقیقت این است که زن جفا دیده و مظلوم افغان، اگر از شکنجه سرای شوهر و فامیل وی فرار نماید، هیچ پناهی ندارد و اگر 

ا بیخبر و شوهر و خانوادۀ وی انتظارش را به امر اهالی از خد« سنگسار مجازات خفتبار»پشتیبانی سراغ نماید، صد البته که 
..... پس خود سوزی به قصد خود کشی یگانه راه فرار زنان جوان از دوزخ مرد ساالری و نبود عدالت اجتماعی است. میکشد

 .وای بحال آنانیکه بعد از خودسوزی زنده بمانند و با دوزخ دیگری مواجه گردند، که اکثراً میگردند
در البالی قوانین و مقررات عدلی، سر و صدای اعتراض مؤسسات « مجازات سنگسار»امکانات درج  در مورد پیشنهاد و

مختصراً میرویم به سراغ قسمتی از اخبار مربوط به این ماجرای . بین المللی و ممالک کمک دهنده هم مثل همیشه باال گرفت
 :دردناک

 نویس قانون جزای افغانستان  درج مجازات سنگسار و قطع عضو در پیش
داد دولت در  جزای افغانستان دست یافت که نشان می س قانوننوی های از پیش بخش کلیکسی به  بی صبح روز چهارشنبه بی

 . نظر دارد، مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شالق را بعنوان مجازات وارد قانون جزای افغانستان کند
 :کمیتۀ نظارت بر حقوق بشر ملل متحد -اعتراض دیدبان حقوق بشر

قوس، از دولت افغانستان خواست که درخواست  ۲روز دوشنبه « نظارت بر حقوق بشر کمیتۀ»دیدبان حقوق بشر سازمان
ای نوشت که هیاتی به ریاست وزارت  این سازمان در اعالمیه. در قانون جزای افغانستان را نپذیرد« مجازات سنگسار»احیای 

اد کرده که موادی در قانون جزاء در بخش کند، پیشنه نویس یک قانون جدید کار می عدلیۀ افغانستان که هم اکنون روی پیش
این نگرانی در میان .شوند با مجازات سنگسار روبرو می" زنا"اضافه شود که براساس آن، افراد متهم به " جرایم اخالقی"

برخی ناظران وجود دارد که با نزدیک شدن زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، دولت تحت فشار قرار بگیرد 
در گزارش از نهادهای دولتی انتقاد شده که در پیگیری . گرداند ها را باز رای رضایت تندروهای مذهبی، اینگونه مجازاتو ب

امکان این موجود است . عمل کرده و این امر باعث گسترش افزایش خشونت شده است" ضعیف"های خشونت با زنان دوسیه 
 .رئیس جمهور برسد« توشیح»لمان، مخفیانه به که این قانون هم به طرفداری گروپ معینی در پار

 :اینهم  قسمتی از راپورهای اوضاع زنان و تعمیل خشونت روز افزون بر آنان از سایت بی بی سی
 افزایش یافته است' درصد ۵۲'خشونت با زنان در افغانستان 

 خشونت با زنان از مشکالت عمده اجتماعی در افغانستان است

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131127_k05_afghanistan_law_.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131127_k05_afghanistan_law_.shtml


  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

درصدی خشونت با زنان در شش اول امسال نسبت به زمان مشابه در  ۵۲کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 
 .سال گذشته خبر داده است
 ۲۰۴۲که در نیمۀ امسال، نوشته  گزارشینوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در  ۴۴این کمیسیون به مناسبت 

به  ۰۱۲۰بر اساس گزارش، این احصائیه در شش ماه نخست سال . مورد خشونت علیه زنان در سراسر این کشور ثبت شده
  .دهد درصدی را نشان می ۴۲۴۷مورد رسیده که احصائیۀ نوافزایش  ۱۱۱۰

در افغانستان دربرابر " معافیت از مجازات"نوز هم خوانده و افزوده که ه" دهنده تکان"کمیسیون حقوق بشر این افزایش را 
 .خشونت علیه زنان وجود دارد

ازدیاد روز افزون خشونت، بالی بیدرمان زن افغان، از عدم بازخواست و فقدان عدالت قوس صعودی دائمی را به پهنای 
 :والیات افغانستان مختصراً میرویم به سراغ احصایه های تحمیل خشونت در بعضی از. سرزمین ما می پیماید

نظر به راپور هایی که در اخیر هرسال از جانب مؤسسات خیریه منتشر میگردد همانطوری که از ازدیاد ساالنۀ خشونت های 
در ارزیابی . غیر انسانی گوناگون بر زنان و دختران در افغانستان خبر میدهد، احصائیۀ نسبی ای هم از والیات نشر می نماید

ردیده است که با گمحاسبه  ۲۴۸و کاپیسا  ۴۴۴والیت بلخ  ۷۴۱والیت تخار ۰۲۴۲سپس هرات با  ۴۰۴۸با   ، کابل ۰۱۲۴سال 
 . در رأس دیگر والیات قرار گرفته اند  ۴۲۴۴تخمین 

در نوعیت خشونت ها بر زنان اعمال غیر انسانی گوناگون از جانب مردان صورت میگیرد که بــه قیصـــدی های مختلفه از 
دشنام و توهین تا لت و کوب و قطع اعضاء و قتل گرفته تا خرید و فروش و ازدواج صغیره با عــــواقب ناگوار هر یک با 

راپور های این جنایات بشری بر زن مظلوم و خاموش . ی انجام می یابدخودسوزی های ناشی از مظالم شوهرو فامیل و
افغان، بصورت نسبی صرف درحالی بدست می آید که مراجع مربوطه از آن مطلع گردند و گرنه این احصایه ها تناسبی با 

 . واقعیت های تلخ خشونت بی بازخواست بر قشر اناث در افغانستان نـــدارد
 ۲۰۴۲نوشته که در نیمۀ امسال،  گزارشینوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در  ۴۴بت این کمیسیون به مناس

 ۰۱۲۰در شش ماه نخست سال بر اساس این گزارش، این احصائیه . مورد خشونت علیه زنان در سراسر این کشور ثبت شده
 .دهد درصدی را نشان می ۴۲۴۷مورد رسیده بود که ارقام نوافزایش  ۱۱۱۰به 

در افغانستان دربرابر " معافیت از مجازات"خوانده و افزوده که هنوز هم " دهنده تکان"کمیسیون حقوق بشر این افزایش را 
 .خشونت علیه زنان کامالً وجود دارد

 

افغان درروز هشتم مارچ كه جامعه جهانی روز زن را با عظمت مقام واالی مادر، همسر، خواهرودختر  زن مظلوم ومحكوم
تقدیرنموده و تهنیت میگوید، در تاریك خانۀ سرنوشتی كه جنگ ساالران ، مرد ساالران واغماض اولیای امور، با پامال 

 . ق او، رقم زده است، نومیدانه میگرید ومیگریدوجسورانۀ حق
باید به زنان مظلوم و پریشان حال وطن که سرنوشت تاریک شان چون بیدی از هر تصمیم گیری ناروای غیر  هنوز هم آیا

 !انسانی دولت متبوعۀ امروزی، به لرزه در می آید، روز خجستۀ زن را تبریک و تهنیت گفت؟
 

 پایان

http://www.aihrc.org.af/fa/daily-reports/1977/violance-aginst-women.html
http://www.aihrc.org.af/fa/daily-reports/1977/violance-aginst-women.html

