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 استقبال از روز های جهانی منع خشونت بر زنان
 و ظلم در حق دختران و زنان بیداد می کند!درافغانستان خشونت 

   
 

International Day for the Elimination 
of Violence against Women 

 

منع خشونت »نوامبر هر سال روز جهانی  25مبلۀ عمومی ملل متحد، ااس 1999دسمبر  17به اساس موافقت نامۀ 

دسمبر دوام می یابد. به اساس این فیصله  10تا انسانی تعیین گردیده است که کمپاین این معضلۀ وسیع  «بر زنان

نامه و اعالمیۀ مهمی که شرائط حیات ملیون ها زن مظلوم و اکثراً خاموش را در روی کرۀ ارض احتواء می 

نماید، دولت ها، مؤسسات بین المللی، تشکیالت غیر دولتی و مؤسسات خیریه دعوت گردیده اند تا در چنین 

م های ، قد«منع خشونت بر زنان»پیام ارزشمند و مهم توصیه و  و با پشتی بانی از  کمپاینی جداً حصه گرفته

 لبیک گویند. ،مثبتی درین راه برداشته و با پشتکار و مراعات قانونیت، به این صدای عدالت خواهی عمالً 

چنین  بر علیه زنان خشونتموضوع  ۀکمپاین امسال ملل متحد در زمیندر  «بان کیمون»ملل متحدسرمنشی 

! نامبرده همه مردم جهان را دعوت مینماید در مقابل خشونت علیه زنان متحد شوید""عنوانی را برگزیده است: 

 د!نیه زنان را در دنیای ما خاتمه دهنموده و خشونت عل تدر مبارزه شرک «نارنجی» نتخاب رنگ مشترککه با ا

 

نوامبر را  25که گروپ های فعال حمایت از حقوق زنان  1981تاریخچۀ چنین فیصله ای بر میگردد به سال 

چنین حرکت شد تا  تخاب نمودند؛ اصل ماجرایی که سببان« منع خشونت بر زنان»مبارزه برای روز منحیث 

 وطمربصورت گیرد، ، گردیدی ی که بر آنان تحمیل ممظالم وسیع در مقابل موقف زنان و حمایۀ مهمی برای حفظ

به هدایت رئیس دولت جمهوریت  «میرابل»سه زن بنام خواهران  1960سال در  می شود که ریان خونینیبه ج

به ارتباط به مبارزات  ، به نحو غیر انسانی و وحشیانه ای اعدام گردیدند.واقع در جزایر کریبین دومینیکن

 سالگرد با اعالم فیصله نا مه ای هم اسامبلۀ عمومی ملل متحد 1993سمبر سال د 20درگوناگون درین زمینه، 

 رسمیت بخشید.نوامبر هر سال  25از آغاز  ،دقیقاً  ار یا تقبیح مظالم بر طبقۀ اناث، «منع خشونت بر زنان»
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 افغانستان»آن  ممالک عضو متحد برای از جانب ملل «اعالمیۀ جهانی حقوق بشر»با اینکه در مواد ارزشمند 

د، کررسمیت حاصل 1948که بعد از جنگ جهانی دوم و در سال هم  «رسماً آنرا امضاء نمود از همان ابتداء

ده شامل بودر آن  ، که البته پشتیبانی از حقوق زنان هم منحیث اعضای جوامع بشریرا حقوق انسانیحمایت از

واد م مراعات و احترام بهدر متون قوانین اساسی ملل جهان جداً توصیه و تائید نموده است؛ ولی متأسفانه  ،است

 عمالً صورت نگرفته است.، سرزمین های رو به انکشاف، در اکثر مندرجۀ آن اعالمیه

ین و مقررات در افغانستان که زنان همیشه سنگ زیرین آسیاب بوده اند و حق و حقوق شان حتی آنچه را قوان

اسالمی و افغانی پیشکش این قشر محروم اجتماع نموده است، سخت پامال جفای بی عدالتی و مرد ساالری می 

جنگ های خانمان سوز پیهم و بی مجال، آوارگی و عدم وجود مراعات و عرف پسندیدۀ در اثر گردد، دردا که 

درین  کامالً محو و نابود گردیده است. یده میشد،د و ناموس به چشم خواهر و مادرمحترمانه افغانی که به زن 

ان، زورمندان و حتی اعضای ن اعم از شوهران، تجاوزگرشکنجه های غیر انسانی ایکه مردا در پهلویمورد 

ون پدران و برادران بر دختر و زن مظلوم افغان چفامیل 

 و حصۀ دولت ، سهمبیشتر وارد مینمایندهرچه وز بروز ر

در عدم اجراء و پشتیبانی عدالت و هم چنان را  غیر مسئول

  نباید نادیده گرفت. ،حقوق زنان بازخواست

اگر برای پشتیبانی از چنین روزهایی برای بلند ساختن 

صدای در گلو خفتۀ زن محروم و مظلوم افغان، صفحاتی را 

و شکنجه ای که بر قشر اناث  سیاه نماییم، باید به نوشتن مثنوی هفتاد من کاغذ روی آورد؛ حتی نمونه های زجر

اشکال افغان هر لحظه و هر دم با عنف و خشونت تحمیل میگردد، از شمار بیرون بوده و دردا که هر روز 

 مشاهده می نماییم.دقیقاً و بی ثبات خویش از هم پاشیده آنرا در سرزمین غیر انسانی  ابتکاری وبیرحمانۀ 

هی از گروو وحشیانۀ که ددمنشی و اقدامات سخیف « فرخنده»نمونۀ قتل فجیع دختر معصوم و بی پناهی به نام  

شاه دو شمشیرۀ »  مراکز مذهبی و مسجد تاریخی هموطنان خود وی در پایتخت افغانستان و در جوار یکی از

جنایتکارانۀ به ذات خود نمونۀ شهر صورت گرفت، « ؟!»چند صد متری مأموریت پلیس، در روز روشن و «ولی

  .و روی انسانیت را سیاه نمود جدیدی از ظلم بیشرمانۀ افغان بر افغان بوده است که جهان را لرزانید
 

البته شرائط ازهم گسیختگی بنیادی مملکت و اقتدار گروپ های مخرب طالب و زورمندان محلی در بیشتر 

غیر وابسته به مرکز  پخپل سر و خودمختاران، نوعی از حکوماتولسوالی ها و اطراف و اکناف مملکت منحیث 

، فیصله «؟!»را بوجود آورده است که آنان هم در راه ظلم و ستم بر زنان و تعیین قواعد افراطی ظاهراً اسالمی

 «گسارسن»مینمایند. اجرای عملیۀ سخیف  جات حتی غیر دینی را بر زنان و دختران مظلوم افغان تحمیل و تعمیل

ا ر وی بب «زنا»فتن شوهر کهنسال تحمیلی، که حکم رپذین با در والیت بادغیس «رخشانه»بنام  یبر دختر جوان

چنین حکمی در حالت زار آن دختر بی طوریکه ، شرائطی که اسالم درین زمینه تعیین نموده است عدم وجود

ه قوانین، مقررات و اعالمیه بر همخط بطالن لکۀ سیاه  صورت گرفت. این د،یگردمی  ءاجرا «نباید»عمالً پناه، 

 اصول اسالمی، حقوق حقۀ زنان، قانون اساسی افغانستان و فیصله جات بین المللیمراعات که می کشد  هایی
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این دختر معصوم در حالی قربانی جهل و ستمگری میگردد که  پشتیبانی می نماید.حمایت و از آن  حقوق بشر،

زن امور مربوطه را عهده دار است، باوجود داشتن آگاهی از اجرای چنین عمل  در والیت بادغیس، یک والی

 دختر مظلوم به عمل نیاورد.« سنگسار»دد منشانه ای، جناب والی هیچگونه ممانعتی در راه حکم

با وجود اغماض عملی مقامات افغانی از پشتیبانی عدالت و حمایت جدی قانونی از حقوق  ،در چنین روز هایی

منع خشونت » گردسالاز ممالک دیگر، از « ؟»!افغانستان هرسال به پیروی دولت بینوا و مظلوم وطن، زنان 

استقبال مینماید؛ البته که فردای آن، روز از نو، روزی از نو، چون نوشته ای بر یخ قصۀ دردناک  «بر زنان

  افسانه میگردد.بازهم مظالم بر زن افغان، 

مؤسسات خیریۀ بین المللی و حقوق بشر افغانستان، در مورد تحمیل و تعمیل خشونت و اینکه در راپور ساالنه 

مظالم منافی قوانین دولتی، مقررات حقوق بشر و نقض و پامال حقوق زنان افغان، یک قوس صعودی فیصدی 

بال نشان داده میشود، صرف احصائیۀ نسبی مناطقی است 

سی داشته که این مؤسسات تا حدی به جریانات آن دستر

این است که در نواحی دور دست و حتی  تلخ اند. حقیقت

در اکثر چهار دیواری منازل، چه جنایاتی نیست که 

مخفیانه یا علنی بر زن و دختر مظلوم وطن ما تحمیل 

 بگوش قانون نمیرسد! هرگز و اصالً  نمیگردد که

ردسال دردناک ترین تراژیدی انسانی در در پهلوی خشونت وسیع بر زنان افغان، البته که مظالم بر دختران خ

به خانۀ  «نکاح صغیره»به عنوان  سرزمین ما محسوب میگردد. ساالنه هزاران دختر خرد سال به عنف و جبر

مرد کالن سال و بیگانه ای فرستاده میشود و از همان روز اول با شکنجه هایی که روی بشریت از آن سیاه 

  با دردی جانکاه و وحشی، جبراً مواجه میگردد.میگردد، روح معصوم و بدن کوچکش 

شناخته شده، در مناطق خویش واقع اکثراً در بیرون منزل مورد حمله و تجاوز اطرافیان هم هزاران طفل اناث  

با مرگ روبرو میگردند، کجاست اسالمیت، افغانیت و  ی آن حیوان صفتان،میگردند و بعضاً با وحشی گری ها

گشته عدالت و بازخواست و مجازات که تشکیالت و دم و دستگاه مسخرۀ عدلی و قضایی  انسانیت؟ کجا پنهان

در مطبوعات  در مورد توقیف تجاوز گران ددمنش راپوری گاهی د؟ گاهنمایجری قانون و وظیفه شناس ثابت رام

محکوم ی وطن لبقسی القچنین جنایتکاران ه ایهرگز نمی شنویم که در کدام محکم منتشر میگردد ولیافغانستان 

 مجازات گردیده اند. یو زندان یو در کدام محبس

قوس صعودی خشونت و الجرم ، «مصلحت گرایی»و سیاست  چنین است که با عدم تعمیل عدالت و انصاف

روز افزون شکل می گیرد. کدام مال و آخوندی که نکاح  بصورت  در افغانستان بر زنان و دختران مظالم

کدام پدری  ؟است قرار گرفته دالتعو اجرای  ، قضاوتجسارت می بندد، مورد بازخواست دخترصغیره را با

و باالخره کدام شوهر ظالمی که همسر ناتوان  ؟که دختر خردسال را به شوهر بفروش رسانیده، مجرم شناخته شده

؟ مگر ورق پاره ای سپرده شده است و مجازات واقعی و بیدفاع را تا حد قتل نفس شکنجه نموده است، به عدالت

در پهلوی حقوق و مزایایی که در متون گوناگون آن به طبقۀ اناث « قانون اساسی دولت اسالمی افغانستان»بنام 
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سال  1۶امکانات عملی آن مراعات نمی گردد، سن قانونی ازدواج دختران افغان را  البته کهدرج گردیده کشور 

لی به خانۀ مرد متأهکه با جبر اینهمه طفل مظلوم افغان  برای چه اگر حقیقت چنین است، پس تعین ننموده است؟

  ؟!، بازخواستی برای شان موجود نمی باشددنمنحیث زن چندم ارسال میگرد

سال قبل با موجودیت رخصتی پارلمان، از  6« قانون منع خشونت بر زنان» ،بی ثبات ما در مملکت بهرحال،

ی  . ولدکرحاصل  راماً حکم قانون رس ،منحیث رئیس جمهور وی «تقنینیفرمان »با صدورجانب حامد کرزی به 

برای  چنین قانونی شرائط حقوقی شدن عملیاز جهت ممانعت هنوز هم همه سال، بعد ازین مشاهده میگردد که 

، یعنی تاالر قانون ، با ایجاد سر و صدا در ولسی جرگۀ بی خاصیت و فتنه انگیزدر مورد زنان تأمین عدالت

نموده و آنرا عقب  فراهم  نهایی مشکالت زیادی را برای تصویبغیر حاضر، اکثراً وکالی  با حضور، سازان

 حتی و زنان وکیل غیر مسئول و بی کفایت . معلوم است که ثلث اعضای آن تاالر جنجال آفرین را کهمی اندازند

 کیل میدهد، نه ترحمی بر هم جنسانتش، وابسته به مجرمین جنگی و ممالک ذی نفع مانند پاکستان و ایران قسماً 

وسیع را بر این نصف نفوس کشور،  خشونت هایقانونی که از  حقوق حقۀ آنان دارند و نهشدن مظلوم و پامال 

 می نمایند. فتاً حمایه و پشتیبانیوظیمنع قرار میدهد، منحیث وکالی منتخبۀ آنان، 

که تطبیق آن بر قسمتی از زنان مملکت به منزلۀ  «احوال شخصیۀ اهل تشیع»از قانون سخیف  ما البته هموطنان

طوری  که آزادی زنان اهل تشیع ما ۀ قانونیواقف اند، درین اصول نام می باشد ءیک بام و دو هوا مری االجرا

؛ دد شوهر به مفهوم وسیع اطاعت نمایاز اوامر اکیهمسر بینوا  ر دیواری منزل بایداحتی در چه محدود گشته که

ب، به مکت ۀ شوهرن اجازوانه را نداشته، حتی فرزند را بدن خوحصیل و آزادادی رفت و آمد در بیراجازۀ تعلیم، ت

 نرااه خود. این میراث غیر مدنی از نفوذ نا هنجار دولت آخوندی ایران و جیرنکتر یا دوا خانه هم برده نمی توادا

ده است که البته دولت افغانستان و قانون سازان نازل گردی ما م وطنوبر زنان مظل ،«محسنی»چون  آن کشور

 . سپرده اند فراموشی اغماض آشکارا و آن سالهاست که آنرا به

وکالی اناث بی مسئولیت آن کوچکترین اعتراضی بر آن  و پارلمان افغانستان ءاین همان قانونی است که اعضا

نهاد. بعد از  «توشیح»بر آن مهر  خویش، در پهلوی خطا کاری های گوناگون «حامد کرزی»ننمودند و 

مؤسسات خیریۀ بین المللی و جامعۀ جهانی و تهدیدات آنان بر قطع کمک ها به افغانستان؛ موضوع  اتاعتراض

ر از گروپ طرفدار این قانون غی انتخاباتی،آراء  بیشتر برای جلببعد تر  «امد کرزیح»به تعویق افتاد، ولی 

 از ماست که بر ماست!البته که نمود. « توشیح»انسانی، خپ و چپ بازهم آنرا 

از جانب مؤسسات خیریۀ خالصه، در حالیکه در افغانستان هر شش ماه راپوری از خشونت بر زنان و دختران  

راپور اخیر را بازهم یک کمیسیون حقوق بشر منتشر میگردد، امسال با قوس صعودی همیشگی، بین المللی 

در افغانستان دربرابر خشونت علیه  «معافیت از مجازات»خوانده و افزوده که هنوز هم « دهندهتکان»افزایش

ا های خشونت بدوسیه  دولتی انتقاد شده که در پیگیریتشکیالت از  ،در گزارش وجود دارد. رایج بوده و زنان

  .شده استهای بیشتر  افزایش خشونتتوسعۀ و این امر باعث می نماید عمل  «ضعیف» ، همیشهزنان
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