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   م٢٠٠٨ /٣ /٨                                          کانديدای اکادميسين سيستانی 
  

  !هيچ مرجعی از زن افغان حمايت نميکند
  ازدواج اجباری ـ تجاوز جنسی ـ زندان ، سنگساريا خود سوزی، همه نصيبۀ زن افغان

  
می ايد،اما خشونت عليه زنان در  مارچ،به عنوان روز جهانى زن،درافغانستان نيزتجليل بعمل ٨در حالى که از

بطورمثال چندهفته قبل در واليت هرات يک مرد انگشتان پاى .وحشت ناکترين شکل خود درکشورما تجلی ميکند
 ساله که فاطمه نام دارد صاحب يک طفل پنج ماه است وباشنده ولسوالى انجيل ٢٢اين خانم .خانمش را قطع کرد
. يت دوهفته قبل شوهری گوش زن خود را بعد ازلت وکوب زياد بريدهمچنان درهمين وال. واليت هرات است

 ١٢درواليت سرپل به يک طفل چهار ونيم ساله تجاوز صورت گرفت وچند روز بعد تر از اين حادثه بريک دختر 
سال از طرف سه جوانکه يکی از آنها پسر يک وکيل ولسی جرگه است تجاوز صورت گرفت ولی بجای آنکه 

يگردقانونی قرابربگيرد،خانوده دختر گفته اند که اگر حکومت بازخواست نکند دختر را بخاطر پاک مجرمين موردپ
 .کردن لکه بدنامی خواهيم کشت

متسفانه خشونت عليه زنان درافغانستان به يک پديده عام مبدل شده است و کمتر مجرای قانونی برای رسيدگی به آن 
ژيدی خشونت عليه زنان از سوی جنگ ساالران تنظيم جمعيت ربانی ،شرم آورترين ترا٢٠٠۶ درسال .وجود دارد

اگر اندک ترين غيرت واحساس .در ُکنُدز بظهور پيوست وآن تبادله يک دختريازده ساله با يک سگ جنگی بود
مسئوليت در وجودرهبر تنظيم جمعيت ، والی واليت کندز وحکومت افغانستان وجود ميداشت، می بايستی بخاطر 

داد دور از کرامت وشرافت انسانی از وظايف خود استعفا ميدادند و شرافتمندانه اعتراف ميکردند که با همين رخ
 هزار نيروهای تامين صلح ناتو درکشور،توان و کفايت تامين امنيت در اين کشور را ندارند،تابدين ٣٣وجود حضور 

 . وسيله  در دادگاه تاريخ سپيدروی  ميگرديدند
" داد و فريادش"دخترش را در روز روشن از مقابل چشمانش ربودند و هيچ کسی به :  گويدمادر اين دختر می

  .نرسيده است
لت وکوب و تجاوز .  سالگی مادر شده است١٢ ساله عقد شده و در ٧۵ سالگی  به مرد ٩ ساله، درسن ١۶جميله خانم 

يطی  برايش غير قابل تحمل گرديد زمانيکه زندگی تحت چنين شرا. جنسی شوهرش چاشنی زندگی روزمره اش بود
 ساله را مجبور به ٩ -٨درخانواده هايی که اطفال خردسال. پا به فرار گذاشت، ولی بزودی دستگير و به زندان افتاد

زنان يا به اين ازداوجها .  درصد  ازدواجها اجباری اند٨٠ -۶٠درافغانستان .ازدواج ميسازند ، اين خشونتها بيشتراند
اين دوحالت اخيرمخالف با قوانين .هند، يا پا به فرار ميگذارند ويا دلجويی مرد ديگری را ترجيح ميدهندجبرًا تن ميد

  .وميتواند عواقب بسيار خطرناکی را برای زنها درقبال داشته باشد.اخالقی جامعۀ افغانی است
های افغانستان بازرسی به سيما سمررئيس کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، معتقد است که در دهات و روستا 

زنان به قتل ميرسند، . اين قضايا را مردان خانواده و  جرگه ها به دست دارند و به اساس قوانين شرعی عمل مينمايند
  .يک تعداد نهايت کم اين قضايا علنی ميگردند. سوختانده ميشوند و يا سنگسار ميگردند

زن افغان ازابتدای تولد که بدنيا می آيد ، :" فع زنان است ميگويدخانم عادله محسنی که تحصيل يافتۀ حقوق ووکيل مدا
زن افغان درزندگی خود .با آه وافسوس استقبال ميگردد وتا آخر عمربدليل اينکه زن است بايد زجربکشد وتحمل کند

 ديگران حق انتخاب کردن ندارد ، حق دوست داشتن راندارد واگربخواهد کسی ويا چيزی را دوست داشته باشد بايد
  "زنان افغان برای زندگی خودشان حق برنامه ريزی راندارند. بوی اجازه دهند

يکى . يکعده دختران خورد سن از فقر،غريبى و عدم توانايى در برابر متجاوزين، مورد تجاوز جنسى قرار ميگيرند
رد که از سوى يک پسر ارباب، او ادعا دا. ساله باشندۀ  ولسوالى بهارک واليت تخار  است١٥از اين دختران گلدسته 

  .مورد تجاوز جنسى قرار گرفته است
دراين شکی نيست که درپامال نمودن حقوق اجتماعی ومدنی زنان افغانستان فرهنگ سنتی جامعه وطرزبرداشت اين 

ولی نکته ای که دربرخورد نابرابروظالمانه بازنان درافغانستان نبايد . فرهنگ ازشريعت، نقش مهمی دارند
يعنی دريک جامعۀ سنتی مردان وبويژه اهل قدرت که دارای طرزتفکرمرد . زفراموش گردد ، مساله قدرت استهرگ

ساالرانه اند،وميکوشند، ازلحاظ سياسی وقانونگذاری ، بصورت خود کارسلطه وحاکميت بال مانع خود را برنيمی از 
  . جامعه کشورثابت نگهدارند
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باور رسيده اند که حل مشکل زنان افغانستان به هيچ صورت ممکن نخواهد نهادهای حقوق بشر به اين به هرحال، 
دانش در افغانستان خود امريست که با وجود  اما باال بردن سطح. رودبسطح دانش در اين کشور باال   اينکهمگربود

  ٢٠٠٦ مارج ٨پايان .خواهد نمود  دست کم دو نسل ديگردوام مساعد بودن شرايط
  

 ه نجات ؟راآخرين خود سوزی 
، ازدواج های مکرر و بی توجهی بحق ازدواج های اجباری، سلب حقوق انسانی زن، خشونت در خانواده ها

وقتی  .مينمايد  برای زن افغان غير قابل تحمل زندگی را اند کهوحقوق زن درجامعه مردساالر افغانی  همه عواملی
 وخود  زشت باقی نماند، زنان دست به خودکشیراه ديگری برای نجات از اين همه رسوم و عنعنات فرسوده و

اگرچه راه های ديگری چون خوردن زهر ويا پرت کردن از بام خانه بزير ويا انداختن در رودخانه .ميزنندسوزی 
نيز ميتواند سبب مرگ يک زن بشود، ولی زنان با آتش زدن خود ميخواهند پيامی از بی عدالتی مردان درحق زنان 

  .به گوش جامعه ومراجع قانونی برسانندرا 
گـراف خودکشــي زنان افغـان در دو ســال گذشته دو برابر « "افغانستان بي نقاب"فلم بقول خانم شرمين چناي فلمساز

پاشــيدن نفت بر . شفاخانه هـــرات گواه صدها رويداد خودســوزي دخــتران و زنان جــوان است. باالتر رفته است
البته با خــوردن زهــر يا خــود را به . اه آتش زدن، روشــنترين نماد بريدن همــه اميدهـا شــمرده ميشـودخـود و آنگ

: رودخانه  انداختن نيز ميتواند به زندگــي پايان دهد، ولي کساني که خـود را آتش ميزنند، پيام برتر و تلختري دارند
  )سياه سنگ، کابل ناتهه." (م خاموشــانه بميريماز زندگي به تنگ آمده ايم آنچنان که نميخواهـي

 تن  آنان به ٣٠وقايع خودسوزی دختران و زنان در واليت فراه نيز طی سال جاری به دوبرابرافزايش يافته وحداقل 
خودسوزی زنان به واليت هرات وفراه منحصر نمانده وبلکه به والات هلمند وقندهار . اثر خودسوزى جان باخته اند

ايت کرده ودراين دواليت نيز زنان ودختران از شرايط ناگوار زندگی چنان به تنگ آمده اند که دست به خود نيز سر
 ،بيش از بيست زن در واليت هلمند خوُدکشى نموده اند که بيشتر آنها دختران بين سنين ٢٠٠۶ درسال .سوزی ميزنند

  .  سال هستند٢٠ و ١٨
  

ليه زنان درواليات غرب وجنوب غرب بدست نيامده است اما خشونت هاعليه  با اينکه رقم دقيق ميزان خشونت ها ع
در .زنان به دليل ادامه نا امنی ها ،فقراقتصادی  وآگاهی کم ازحقوق يکديگر،سبب آسيب پذيری بيشترزنان شده است 

نعکاسی واليات شرقی اولين خودسوزی زن در داخل محکمه واليت لغمان نيز درماه فبروری صورت گرفت که  ا
اين زن که برای گرفتن طالق از شوهرش، به محکمه مراجعه کرده بود، در اعتراض به . جهانی ولی زودگذر داشت

 . حکم قاضی مرافعه، در داخل محوطه محکمه خود را به آتش کشيد
از اوايل انار کلی هنر يار معاون بخش انکشاف حقوق زنان کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان آمار خشونت ها را 

 زن به خود ١٢۴. زن در اثر لت وکوب مورد خشونت قرار گرفته اند ۵۶٢تا کنون چنين بيان کرد،٢٠٠٧سال 
 زن به قتل رسيده است ۵٩ زن نسبت وضعيت بد خانوادگی به مواد مخدر رو آورده اند و ٣١٧.سوزی دست زده اند

". 
بت شده فوق يک رقم نهايت ناچيزی است که نمی تواند کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که ارقام ث

زيرا زنان نمی خواهند بخاطر ننگ های اجتماعی و ضعف . ميزان واقعی خشونت عليه زنان افغان را نشان دهد
مطابق آمار وزارت زنان افغانستان يک سوم ازدواج ها در سال . دستگاه قضايی مشکالت خود را گزارش دهند

 سال داشته اند که سن قانونی ازدواج در ١۶ اجباری بوده است و بيش از نصف دختران کمتر از جاری در افغانستان
 .افغانستان بحساب می آيد

زنان افغان در پايين ترين سطح معيار . زنان افغان شديدًا از موقعيت پائين اجتماعی، اقتصادی و سياسی رنج می برند
 از هريکصدهزار و باسوادی ١۶٠٠، مرگ مادران در موقع زايمان  سال۴۶حد وسط عمر : های  جهانی قرار دارند

زنان و دختران بخاطر کارکردن و در گشت و گذار با مشکالت .  سال به باال می باشد١۵در ميان زنانی از  % ۶.١٢
 . ردازندزيادی روبرو اند؛ طورمثال زنان بدون مرد همراه و يا بدون برقع نمی توانند نزد داکتر ويا به مسافرت بپ

آنعده زنانی که در امور اجتماعی و سياسی فعال اند با خشونت و تهديد مواجهه اند که اکثرا اين تهديدات از طريق 
ماللی جويا، يکی از اعضای پارلمان از واليت فراه، بعد از انتقاد از آن اعضای پارلمان . شبنامه ها پخش می شوند

واخيرًا به .[ست دارند مورد حمله فيزيکی در داخل پارلمان قرار گرفتکه در نقض حقوق بشر در گذشته و امروز د
 .]تعليق وظيفه در پارلمان قرارگرفته است
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 ساله که از سوي قوماندانان جمعيت در کنُدز ابتدا مورد تجاوز جنسي ١١دختر صنوبردفاع از حقوق زناني چون 
انقرارگرفت و بعد به يک سگ جنگي معاوضه شد و قتل  گه، نطاق تلويزيون شمشاد درکابل و ذکيه ذکي شکيبا 

 وقتلهاي شيما رضايي، ناديه انجمن، صفيه عمه ٢٠٠٧گرداننده راديوي آزادی درواليت پروان در اوايل جون سال 
 عليه جان و دهها زن ديگر دردوسال گذشته از سوي او باشان تنظيمي نه تنها حقانيت اعتراضات ماللی جويا را

 صحه ميگذارد،بلکه عدم  قرن بيستم٩٠يمي وافشاي جنايات شان عليه زنان افغان درطول دهه جنايت کاران تنظ
هرگز عدالت : دستگيری  قاتالن اصلي ،چنان نا اميدي را در ميان زنان افغان بوجود آورده است که گفته ميشود

ود نخواهند رسيد وتجاوز دراين کشور تحقق نخواهد يافت ومتجاوزين به حقوق زنان هيچگاهی به سزاي اعمال خ
  . وخشونت عليه زن افغان همچنان بقوت خود باقي خواهد ماند

  
  پايان

  
 


