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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

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

  ٢٠٠٩ ، اپريل٥                                                                                              دوکتور محمد رضأ بهمنش
 

!بيائيد باهم عليه بيعدالتی اعتراض کنيم   
 

غانستان ومنطقهء درين هفته دو مطلب وخبر جانگداز وخيلی شرم آور، هردو حاکی از سلب ونقض حقوِق زنان، ازاف
  .سوات که زير حکمروائی طالبان است دنيا را در شگرف آورد

که با شتاب بی سابقه ئی قانون سازی از پارلمان افغانستان " احوال شخصيهء اهل تشيع"مطلِب اولی حاکی از انفاذ قانون 
  .گذشت واز طرف رئيس جمهور حامدکرزی به امضأ رسيد

به چاپ نرسيده واميدواريم که فعاالن حقوق زنان با عجله دست اندر کار شوند تا مانع اين قانون هنوزدر جريدهء رسمی 
گرچه همهء محتوی اين نظامنامه آشکار نشده اما تا جائيکه افشأ شده . نشراين خجالت تاريخی هزارهء سوم ما گردند

  .است برای هزار سال ديگر کافی است که بنمايهء شرمندگی ملت ما باشد
 ماده به تصويب رسيده است به مسائلی ازقبيل ميراث، سن ازدواج، حضانِت کودکان، روابط ٢٤٩ که طی اين قانون

تصويب شده درحقيقت جداکردن يک " احوال شخصيهء اهل تشيع"اين قانون که زير نام . زناشوئی وغيره ميپردازد
  . جامعهء افغانی  برمبنای مذهب است% ١٩کتلهء  

د بر اساس اختصاصات مذهبی بنأ گذاشته شود ويک قانون فراگيرمدنی که جوابگوی نيازهای اصوًال قانون مدنی نباي
اجتماعی ومدنی تمام جامعه باشد اعم از تمام اقليتهای مذهبی ومردمانيکه به کدام مذهبی تعلق ندارند جاگزين آن گردد تا 

 حس کنند وقانونی داشته باشند تادر صورت تمام شهروندانيکه در يک کشور زندگی می کنند خودرا در پناه آن مصئؤن
  .يک تخطی وبيعدالتی به آن چنگ زده بتوانند

کتمان وسکوت اختيار ) ازدواج مؤقت( اين قانون که ازابتدأ معيوب از بيضه بيرون آمده به طور مثال در مورد صيغه 
واقعًا قابل تطبيق " احوال شخصيه"نين اگر چ.  کرده اند در حاليکه اين يک موضوع مهم حاالت مدنی اهل تشيع می باشد

در . باشد پس بايد دادگاه های ويژهء هر اقليت مذهبی که تخصص الزم در مورد تطبيق آن ازخود نشان بدهند ايجاد شوند
  . حاليکه خود می بينيم که اين  همه ممکن وعملی نيست

  :رينجا اکتفأ ميکنمچون امکان شرح بيشتر دراينجا نيست،  من صرف به ذکرچند نکتهء مهم د
زنان را مکلف ساخته تا از خواسته های جنسی شوهرانشان اطاعت کنند، ومادهء )١٣٢مادهء (يکی ازمواد اين قانون  

  .  در فقرهء چهارم به مردان حق داده تا مانع بيرون رفتن زنان ازخانه شوند١٣٣
  . بهتراست به آن آتش زنيمچه ميشود به اين قانون کرد؟ به آن بخنديم؟  به آن بگرييم؟ ويا 

خانميکه امروز به کرسی وزارت تکيه زده است ويا خانميکه در پارالمان، همين قانون را بسوی انفاذ ياری کرده است، 
وشب گذشته بخاطر کار زياد وخستگی جسمی ويا افسردگی روانی، ويا هم بدون دليل از همخوابگی شوهرخود 

م قانون ميتواند او را مجازات کند وفردا که خانم بخواهد بطرف دفترخود روان سرباززده ويا معذرت خواسته، به حک
 در ٢١شود زوج محترم شان اگر نخواست که خانم بيرون برود ميتواند مانع رفتن آن شود، اينهم شد حقوق زنان در قرن 

  افغانستان، پس تفاوت اين مجمع قانونگذاری با دستگاه معلوم الحاِل طالبان چه شد؟
وانندهء عزيز مگرهمين دوماده کافی نيست که برای خانم ماللی جويا حق بدهيم که گفته بود درين پارالمان قانون جنگل خ

ازچنين يک پارالمان بايد خانم جويا را بيرون ميکشيدند وبا پشت پا زدن به آرای مردم شريف . يا باغ وحش حاکم است
وهمتا . براستی چنين جائی برای بانوی مانند ماللی جويا شايسته نيست. ختندفراه حق نمايندگی آن واليت را به تعليق اندا

  .بودن با چنين نمايندگانی اهانت به مقاِم بانوی ارجمندی مانند ماللی جويا می بود
ه اين دو ماده را بحيث مشت نمونهء خروار عجالتًا ازنظرخوانندگان گرامی گذشتاندم تا بدانند که  چه وحشيانه وبيشرمان

  . عليه حقوق بشری وبه جهت سلب ونقض حقوق زنان درجامعهء ما دست ها کارميکنند٢١در قرن 
نميدانم که دولت . وجايگاه شانرا حتی به مقام برده وکنيز نزول داده اند. نظر به اين قانون، زنان ملکيت مردان است

سی واجتماعی جهد کند وجامعهء ملل حتی سهميه افغانستان که متعهد شده بود تا برای سهمگيری زنان درفعاليت های سيا
ئی برای اشغال کرسيهای پارالمان وکابينه بر دولت آقای کرزی قبوالنده بود حاال چرا يکبار از مکلفيت های موعود 

  خود سرميپيچد؟ آيا برای آماده ساختن پيش شرط های انتخابات بايد اين قدر نزول کرد؟
 پارالمان بحث ميشد تا زمان تصويب آن، اين همه ناظران ونمايندگان  حقوق بشر و نميدانم در وقتيکه اين قانون در

جامعهء ملل به کجا خواب بودند تاجلو چنين فضاحتی را بگيرند؟ آيا چه ضمانتی وجود دارد که اين قانون تنها برای 
 نشود؟  نميدانم چرا جامعهء ملل وبه يک قانون فراگيروعام مبدل) که خود جرم بزرگی است(مردم اهل تشيع محدود بماند

ميگذارد خون هزاران جوان در افغانستان بريزد به بهانهء اينکه ميخواهند دموکراسی وقوانين مدنی رابادر نظرداشت 
ارزش های جامعهء پيشرفته ومترقی در افغانستان تطبيق کنند، اما حاال اجازه ميدهند که قوانينی که بوی حکومت طالبان 



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 ا ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل ب. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 کشور جامعهء ملل صرف اشغال مملکت و انتفاع ٣٦يزد به تصويب برسد؟  پس مطلب از حضور قوای ازان فراميخ
  مادی ونظامی از موقِف جيوپوليتيک افغانستان است، طوريکه مخالفين حضور اين قوأ ادعا ميکنند؟ 
ند وجلو ارتجاعی ترين اگر چنين نيست پس بايدجامعهء ملل ، قوای ناتو ونهادهای حقوق بشری فعاالنه داخل عمل شو

قوانين را، که حقوق مدنی نيمه ئی از جامعهء مارا واضحًا پامال و سرکوب ميکنند وتجاوز جنسی را در حق زنان 
  .اين را بايد بمردم بفهمانند که زنان هم بشر اند، نقض حقوق زنان، نقض حقوق بشر است. قانونی جلوه ميدهند، بگيرند

  !ومادران بال کشيدهء وطن بيائيد اعتراض کنيم بخاطر خواهران !  ای هموطن 
مطلِب دومی نشريک فلم ويديوئی است که از سوات جائيکه در ماورای خط ديورند که تحت سلطهء طالبان است به دنيا 

درين فلم که هر انسان با احساس را مودر بدنش راست ميکند دران يک صحنهء اعمال شريعت اسالمی . پراگنده شد
می شود که در ميان يک جمع انبوهی که همه مردان با ظواهر طالبان، يک زن بيدفاعی را بروی شکم به نشان داده 

زمين خوابانيده در حاليکه يک طالب بروی دوپای خانم نشسته ومحکم گرفته، طالب دومی بر سرو گردن خانم نشسته 
فته ودقايق متواتربه پشت وسرين خانم حواله را گر) تسمهء چرمی(مرد سومی ُدره . ودستان وسرش را به زمين ميفشارد

بعضًا دست خانم ازدست طالب رها شده و به حفاظت . خانم فرياد ميزند اما کسی به فريادش نمی شنود ونمی رسد. ميکند
سرين وپشتش ميرود وطالِب ضارب با خشن اين مزاحمت را انتقاد ميکند وآنگاه طالب سومی جهت محکم گرفتن 

کفته می شود که اين جزأ برای خانم بخاطر روابط جنسی که وی با خسر .  زمين به کمک می شتابدوفشردن زن بروی
  .اما از جزای مرِد ذيدخل درانجا کدام بحثی نبوده است. خود داشته گويا مستحق شده است) پدرزن(

طور بسيار حساسی آخر درين مناطقی که از غيرت افغانی واز مسلمانی وازمحرم بودن جسم زن مقابل شخص سوم ب
حرف زده ميشود، چگونه در ينجا يک زن در محضر عام بروی شکم خوابانيده ميشود وجسم زن از طرف دو يا سه 
مرد نامحرم با فشار فوق العاده محکم گرفته ميشود در حاليکه يقينًا محرم نيستند در غير آن غيرت افغانی شان تحمل 

  ته باشد؟چنان صحنه را در محضرعام نميتوانست داش
 ديدن آن صحنه به اندازه ئی زننده ومشمئز کننده است که نه تنها برای انسان بلکه برای هر ذيروحی که اندک ترين 

  .احساس داشته باشد غير قابل تحمل است
ين ازتمام نهادهای حقوق بشری وتمام نهاد های دموکراتيک، وتمام نهاد هائيکه به ترقی وعدالت ارج ووقعی ميگذارند، با

وسيله تمنا ميشود وهمهء انها را فرا ميخوانيم تا درين جنايات و نقض صريح حقوق زن ناظِر پا درِگل وتماشاگِرخاموش 
  .ننشينند وصدای اعتراض خود را بگوش آنهائيکه ادعا ميکنند که مدافع حقوق زن وحقوق بشرهستند برسانند

بيائيد با . درين مورد خاموشی واقعًا گناه نا بخشودنی است. م دهيم بيائيد هرکاری که هريک ما درين راستا ميتوانيم انجا
  !هم فرياد کنيم ودلها را باين وسيله با هم پيوند دهيم 

 


