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 ۲۰۱۴مارچ    ۸ احمدزییا رث
 

 تحقق در روز جھانی زن

 

بمناسبت ھشتم مارچ روز ھمبستگی بین المللى زنان من ثریا احمدزی یكي از جملھ گوینده گان سابق رادیو تلویزیون 
 ملی افغانستان بھترین تبریكات خود را بھ تمام زنان رنجدیده افغان در ھر جا كھ ھستند میگویم

بھ چھارده ماه است کھ آنرا جمع آوری نموده ام و بطور بسیار فشرده و کوتاه و این گزارش حاصل زحمت نزدیک 
 بیرون نویس نمودم برای شما تقدم میكنم.

م از تلفات جنگ، بد  ۲۰۱۳ــ در تحقیق،  پژوھش و مطالعات وسیع مرکز تحقیقات امریکا در سطح جھان تا پایان سال 
 رفتاری و خشونت چنین گزارش شده است: 

ش از ھفتاد درصد زنان در سراسر جھان حداقل یک بار در طول عمر خود قربانی خشونت شده اند. خشونت علیھ ــ  بی 
زنان منحصر بھ کشور ھای فقیر یا در حال توسعھ یا جوامع مسلمانان نیست بلکھ تا سطح جھان فراگیر است کھ در این 

 گزارش می خوانید.  

آداب رسوم و سنت ھای آمیختھ با ارتجاع اسالمی صد ھا ھزار زن افغان را در  از افغانستان آغاز می کنم : کھنھ ترین
 چھار چوب خانواده و جامعھ بھ اسارت و بردگی کشانیده است کھ منشأ آن خشونت است. 

سال گذشتھ،  بیش از چھل و نھ ھزار  ۹کمسیون مستقل حقوق بشر از افزایش خشونت علیھ زنان ، میگوید کھ درــ  
ونت علیھ زنان و دختران ثبت شده است. خشونت ھا شامل مشاجره لفظی، فزیکی روانی و بی حرمتی بوده،  مورد خش

 بیشترین خشونت از سوى شوھران انجام شده است.
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موارد خشونت علیھ زنان را تنھا در یکسال گذشتھ  ٦٤۰۰از جانب دیگر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حدود 
ه است، از این جمع تنھا از نوامبر سال پار تا کنون بیشتر از ھزار و صد و چھل مورد بی حرمتی در میالدی تأیید نمود

 افغانستان گزارش داده شده کھ شماری از قربانیان آن اطفال است. 

ت مورد خشون ٤٥۰ــ  گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان میدھد کھ از اکتوبر سال گذشتھ تا کنون تنھا در شھر ھرات  
مورد فروش زنان و دختران در برابر پول، مواد مخدر و  ٤۰۰با زنان ثبت شده است، و از ابتدای امسال تاکنون حدود 

سالھ ھراتی تا سھ بار، دست بھ دست فروختھ شده است ، و نیز در موارد  ۲٤زمین، خرید و فروش شده حتی یک دختر 
م  دختر سیزده سالھ برای مرد شصت  ۲۰۱۳ثْال : در اواخر سال بسیار دختران جوان در بدل مواشی معاملھ میگردند م

 سالھ از شھر ھرات در بدل چھل و ھشت رس مواشی معاوضھ شد. 

ــ  بھ ادامھ این گزارش آمده کھ زنان افغانستان در برخی از والیات کشور بھ فروش میرسند. فروش زنان در 
مرد ساالری مسکوت مانده یا ( سکتھ زده شده) و کسی شھامت پرده افغانستان یک واقعیتی است کھ در الیھ ھای پنھان 

برداشتن از این واقعیت عینی را تا اکنون نداشتھ است. زنان بھ مانند اشیاء و ملکیت انفرادی مردان در بازار مورد 
 تبادلھ و خرید و فروش قرار میگیرند.

والیت ننگرھار با پاکستان مارکیت ھای فروش زنان سخن تلخ تر و بسا غیرقابل تحمل این است کھ در مناطق مرزی 
وجود داشتھ کھ زنان توسط خویشاوندان و شوھران شان بھ مردانی دیگر در قبال پول ناچیزی بھ فروش میرسند.  در 

برخی معامالت ھم اینگونھ است کھ زنی حتی پائین تر از نرخ یک رس گوسفند و یا قاطر بھ فروش میرسد. برخی از 
 یرساند کھ روزانھ بصورت میانگین دو زن بھ فروش میرسند. سن و سال در فروش زنان فرق دارد.   گزارش م

شروع شده در افغانستان از میان رفتن انسانھا در این   ۲۰۱٤در سلسلھ ھمین پژوھش ھا از آغاز سال روان میالدی 
کھ رقم باالیی نسبت بھ سال پار است، و تن اعم از خورد و بزرگ رسیده  ۱۹٦تن بھ  ۱۷٦کشور بدالیل گوناگون از 

 در ھر ساعت چھار نفر زن جان شانرا از دست میدھند کھ دو برابر از سال گذشتھ است. 
 

 مختصر در مورد وضعیت زنان در بعضی از کشور ھا

 ــ در اروپا از ھر پنج زن یک تن قربانی خشونت است، نوجوانان و خورد ساالن نیز از بابت عارض استند.

در صد پائینتر از مردان است حتی با داشتن تحصیالت عالی کھ تبعیض و نوع  ۲۸ــ در اسپانیا دستمزد کارکنان زن 
 خشونت شمرده می شود.

 ــ در امریکا سی و پنج تا چھل در صد زنان مورد آزار جسمی شوھران خود قرار می گیرند.

 شان کشتھ شده یا میشوند.ــ  در کانادا چھل در صد از مقتولین زن ، توسط شوھران 

 ــ  در بلژیک روزانھ ھشت مورد از خشونت و بی حرمتی بھ زنان بھ پولیس این کشور گزارش داده می شود.

 در صد نسبت بھ مدت زمان یا سال گذشتھ افزایش خشونت و بد رفتاری را نشان می دھد. ٥۰ــ در ایتالیا 

ار دارد از خشونت و بی حرمتی بر علیھ زنان از ھر دو طرف مخالفین ــ  کشور اوکراین کھ در وضعیت نابسامان نیز قر
 و دولت بھ شدت جریان دارد حتی از جانب پولیس این کشور.
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شکایت  ٦۰ــ در کشور ھای ونزوئال  و کنگو بی رحمی و خشونت علیھ زنان باالتر از ھر کشوریست و ھر روز الی 
 لب ھا گوشھا و بینی مبادرت می ورزند. بھ پولیس میرسد، مانند افغانستان بھ بریدن 

 در خاور میانھ آسیا و کشور ھای عربی:

ــ در کشور ھندوستان ھر آن دو ساعت آبرو ریزی سھ زن توسط مردان اتفاق میافتد . چنانچھ دو ماه قبل دختر بیست و 
 دو سالھ ھندی و  زن شصت سالھ دانمارکی نیز قربانی این پدیده شوم گردید.

در سوریھ از آغاز خشونت و جنگھای داخلی کھ تاکنون بیش از یکصد و ده ھزار گرفتھ و بیش از سھ میلیون آواره، ــ  
متأسفانھ ھر روز از فروش الی صد تن از دوشیزگان جوان بھ شیخ ھای عرب ادامھ دارد و در این میان ھم دولت و ھم 

 کار ھستند. سالح بدو شان در شدید ترین بد رفتاری ھا با زنان گنھ

ــ  در کشور عراق پس از سرنگونی رژیم صدام  کھ تا کنون نزدیک بھ نیم میلیون کشتھ بر جا گذاشتھ  فروش زنان در 
 این کشور نیز رایج و معمول است و ازدواج ھای اجباری با نوجوانان دختر شکل بسیار وسیع را گرفتھ است.

ل و بدون شوھر، ممکن نیست، و ھر روز چھل تا پنجاه مورد ــ  در کشور تونس خروج از خانھ بدون حجاب کام
 خشونت و بی حرمتی بھ ادارات ذیربط میرسد.

ــ در کشور ھای مصر، و بحرین وضعیت شکننده ای در برابر زنان جریان دارد، تبادلھ و فروش دختران و زنان ادامھ 
 استند.دارد کھ گفتھ میشود حتی مأموران پولیس نیز در این قضایا دخیل 

 

 پایان

 
 

 

 ۳تر ۳ لھ :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئکړلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ  ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین 

 ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالیږلو مخکې پھ ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

