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 ۰۸/۰۳/۲۰۱۷ماللی موسی نظام                                                                                             
 

 روز جهانی زن یاد آور شکنجه سرایی بنام افغانستان

 
 

است ، بالی استخوان سوزکشور مازن بودن در   
 

در حالیکه جهان ما به استقبال روز زن و پشتیبانی از حقوق آنان میرود، در افغانستان هم با روز هشتم مارچ 

از جوامع حق شناس مترقی، دولت و مؤسسات ذیعالقه سر و صدایی براه می اندازند و گویا برای عقب « تقلید»

ی، جتماع افغانی که در بی صداینماندن از قافله، با حلوا گفتن، دهن شرین مینمایند. بلی برای نیمی از پیکر ا

 عدالتی و مرد ساالری گردیده است، چه را باید تهنیت گفت؟!  حقوق انسانی، قانونی و اسالمی شان پامال جفای بی

آغاز می  فعال برای امداد و نجات زنان در افغانستانیۀ مبحث چنین روزی را با سطوری از یک انجمن خیر

و مشکالت استخوان سوز روز افزون زنان و دختران افغان را درک نموده  نماییم. این تشکیل که عمق مصائب

 وبسایت خویش که انگلیسی است، چنین مینویسد: ه انداخته است، در صفحه ای ازو تالشی در راه نجات آنان به را

 تحملاحتیاج بصورت  بسیار وسیع موجود است: خشونت دامنه دار و گوناگون بر زنان افغان ماورای حدود ) 

قرار دارد. تجاوزات جنسی، پاشیدن تیزاب بر صورت، قطع اعضای بدن، شکنجه های فامیلی، کشتار و  یبشر

و بیشتر توسعه یافته و ذریعۀ حکام محلی قدرتمند،  هر روز بیشتر خرید و فروش دختران و زنان در افغانستان،

 . (دمیشوقومی و قبایل تقویت و پشتیبانی افراط گرایان دینی، و امرای 
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 نمونه ای از مظالم متذکره در داستان درد آلودی چنین آغاز میگردد:

".....زمانیکه وسیمه در قریۀ خود مشغول جمع آوری شاخچه های خشک و سرگین حیوانات برای فراهم آوردن 

ه این بود کتسخین فامیل بود، مورد حملۀ سبعانۀ چند مرد قرار می گیرد. آنچه را وسیمه بخاطر می آورد  ۀوسیل

قلبش از حرکت باز می ایستد و ترس راه تنفسش را مسدود می نماید.....اما این آغاز بدبختی وشکنجۀ یک دختر 

 مظلوم و بی پناه بود.

در یک تاریکی خانه اسیر میگردد و با تجاوز، شکنجه های هواناک، لت و  جالد مانند وسیمه در دستان مردان

 و....." رگ را سپری میکند.حیات بد تر از م کوب و گرسنگی

در سر تا سر افغانستان  اناثعودی ای که مظالم بر زن افغان و خشونت و بی عدالتی در حق طبقۀ صدر قوس 

نادیه انجمن، شاعرۀ جوان هرات که خود یکی از قربانیان  از موجود است، الجرم هر سال به بیت پرمعنی ای

 به قتل رسید، رو آورد: خاموشانه و فتمردی ستم پیشه ای به نام شوهر قرار گر

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

 نادیه انجمن

سال اخیر در پهلوی جریانات افغانستان عزیز، ناظر و شاهد بوجود آمدن قوانین و  ۱۴به یقین هموطنان ما در

مقرره هایی هم برای بهبود حاالت زار طبقۀ اناث مملکت که بدون شک با تحمیل جنگ ها در سرزمین شان 

 بوده اند. بایدآماج مظالم، آوارگی، بی خانمانی، فقر، پامال گشتردۀ حقوق انسانی و هزاران درد بیدرمان، دیگر 

اقرار نمود که بعد از شکست طالبان و رهایی طبقۀ اناث مملکت از قیود اجتماعی آن گروه سیاه اندیش، نه تنها 

سعی و اهتمام دنیای بین المللی در بهبود وضع زنان در ساحات مختلفلۀ حیات این قشر ستمدیدۀ اجتماع افغانی 

اساسی و قوانین فرعی مربوطه، حقوق زن افغان و امکانات استفاده پدیدار و حمایه گردید، بلکه با وضع قانون 

از متون آن، امیدواری هایی زیادی را بوجود آورد. البته در ساحۀ معارف نسوان و قبل از مشکالت مسدود 

تربیت دیدۀ  طالب گرایان و آشوب طلبان نمودن مکاتب، حریق نمودن و ایجاد ترس و ارعاب از جانب عقب

قمندی خود با عال در اقصی نقاط کشور، انکشافات مفیدی رونما گردید، مخصوصاً که فامیل های افغانپاکستان، 

  در امکانات تعلیم دختران شان، قدم های مثبتی برداشتند.

ولی با ازهم پاشیدگی اوضاع و ضعف قوای حاکمه، بی ثباتی در ادارۀ امور و تقسیم قوای اجرائیه و بی مسئولیتی 

افغانستان یک مملکتی است دارای قانون و با موجودیت تفکیک قواء، برقراری پارلمان و  اً اهرگرچه ظها، 

امکانات دستگاه عدلی و قضایی، ولی قانون شکنی و نبود عدالت انتقالی، در پهلوی ترویج فساد وسیع اداری، 

ایی، یکی از پامال حقوق زنان، اغماض در جلوگیری و بازخواست خشونت و سیاست منحوس مصلحت گر

 ممالک درجه اول درعدم وجود قانونیت و عدالت انتقالی، معرفی وشناخته شده است. 

این قلم از همان آغاز ورود قوای بین المللی در افغانستان جنگ زدۀ ویران، ناظر تحوالت و جریانات تلخ حیات 

 رابل باور و روز افزون حیات بتاریک زنان کشور خویش بوده و سیر قهقرایی حقوق زن افغان و مظالم غیر ق

در جدید ترین راپوری که از کمسیون حقوق بشر مبنی بر میزان روز افزون  .اممشقت آنان را نظاره نموده 

ر خشونت ها، آنهم دتعمیل در قابل تشویشی ازدیاد مانند جریان تلخ همه ساله، باز هم مظالم بر زنان منتشرشده، 

 ده است.کمسیون رسیده، قید ش وری به آناحصایۀ شهر ها که راپ
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البته توقع نمی رفت که در افغانستانی که ده های پیهم زیر آتش جنگ و بمباردمان های از خود و بیگانه قرار 

گرفت و از تهداب ویران و برباد گردید، به منزلۀ یک شبه رهی صد ساله را طی نمود و در پهلوی ترقی و 

رده سال مدت کمی است برای یک مملکت آبادانی، حقوق زن و عدالت راهم حمایت و برقرار نمود. ولی مگر چها

و عدالت نایل آید. چرا در پهلوی  نونیتقا ،و یک اجتماع ویران که به مدارج حد اقل حقوق و مزایای اجتماعی

چنین وخیم تر و مظالم بر آن  هر سال دیگر نا به سامانی ها، حالت درد آور و استخوان سوز زن و دختر افغان

 میگردد؟؟تر بینوایان چنین روز افزون 

قیقت اولین خشت کجی که معمار وطن، جناب حامد کرزی در تهداب افغانستان جدید گذاشت، عفو جنایتکاران در ح

ادوار خلق و  جنگی به ارتباط

دورۀ  پرچم در عصر اشغال،

تنظیم های جهادی وابسته خونین 

کابل  خانمان سوزبه جنگ های 

و طالبان متعصب و سیاه کار 

 .  غدارارسالی پاکستان 

یم غیر مجاز که پامال این تصم

حق مسلم ملت افغان و خون 

  بود بی کفن و بی مزارملیون ها 

    یری از جریان انتخابات اخیر که زنان با امیدواری به آینده به حوزه رفتندتصو    

زن بیوه و فرزند از دست داده در جنگ های افغانستان پامال گردید، بلکه دقیقآ عدالت  صد ها هزارنه تنها حقوق 

از هر نوع و هر قماشی،  انتقالی و هرنوع بازخواست و مجازات را تا االن در قسمت خشونت گران و مجرمین

مخصوصاً در معضلۀ حقوق زنان خنثی نمود. بنابرآن به چشم سر مشاهده نمودیم که بیشترین صدمۀ عدم وجود 

 هنوز که هنوز است،قوس صعودی یک عدالت در دستگاه دولت حامد کرزی را طبقۀ اناث مظلوم افغان با 

اوز قرار میگیرد و دختر چهارساله ای که به پیر مردی متحمل می گردند، یعنی از طفل دوساله ای که مورد تج

را قطع می نماید و دختر هشت ساله  اشد تا زنی که شوهر، وی را بفروش میرساند و یا گوش و بینی عقد میشو

ایکه از آغوش مادر ربوده شده و بعد از تجاوزات با سگ شکاری ای مبادله میگردد، همه و همه نتیجۀ همان 

نیست که انصافاً مستحق سپردن به محاکم و مجازات عادالنه بودند، تا دیگران درس عبرتی گرفته عفو جنایتکارا

و به دنبال این همه جفا و جنایت گسترده در کشور خود نروند. این اقدام غیر عادالنۀ رئیس جمهور افغانستان، 

ع افغانستان کامالً باز نمود و درگاه هر نوع ظلم، تعدی، خشونت و بی عدالتی را در حق زن مظلوم و بی دفا

 نتایج تلخ آن هیچ دست آورد مثبتی برای مردم افغانستان نداشت. البته 

اهکار شدومین ، «احوال شخصیۀ اهل تشیع»قانون خفت بار به خاطر می آوریم که بعد ازعفو جنایتكاران جنگی، 

ریخ اول اپریل توشیح مینماید. بتا ۲۰۱۲حقوق زنان را  در سال قانون نقض  است که وی رئیس جمهورافغانستان

مطبوعات جهانی خبر اسف انگیز وغیر قابل باوری را منتشر نمود كه بیان گر این حقیقت تلخ «۲۰۱۲»سال 

س ، به توشیح حامد كرزی رئیولسی جرگۀ افغانستان تسوید نمود را كه« احوال شخصیۀ اهل تشیع»كه قانون بود
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اثر مری االجرا شدن این قانون نه تنها همه اساسات برابری حقوق زن و مرد جمهور افغانستان رسیده است. در 

را كه قانون اساسی جدید افغانستان پشتیبانی و تصریح مینماید نقض میگردد، بلكه تعهد افغانستان را در  افغان

ذیرفتن ، منحیث عضو رسمی و سابقه دار ملل متحد و پ«اعالمیۀ حقوق بشر»اجراء و مراعات پرنسیپ های 

 سالۀ افغانستان را تمام و كمال زیر سوال میبرد.   ۶۹این اساسات ارزشمند بشری و تعهدات بین المللی 

مهمترین و دردناک ترین قسمت حیات زن افغان که همانا خشونت وسیع و بی لجام سراغ یکی از حال میرویم به 

ی حقوق بشر است. دردا مثل ضرب المثل در تقابل با تمام ارزش های حقوقی، مخصوصاً پرنسیپ های جهان

معروف که همه راه ها به روم ختم میشود، این بالی اجتماعی زن بیدفاع و مظلوم افغان هم به اغماض، قانون 

متأسفانه در چنین احوال روز  شکنی، حمایه از مردساالری دولت افغانستان ومصلحت گرایی خالصه میگردد.

البته چه در اجتماع  ظالم بر زنان و دختران روز بروز کمرنگ تر میشود،بدتری، چون عدالت و بازخواست م

  قانونیت و عدالت است، به اوج میرسد.  بیداد گری که معکوساً متناسب بهدر حلقۀ فامیل افغانی، ظلم و  و چه

ج میزان دریدر افغانستان از جملۀ نادراتیست که شاید بتواند به ت« قانون منع خشونت بر زنان»توشیح و اجرای

در احوال زنان ستم دیدۀ کشور جنگ زده را پائین بیاورد. حمایه و تطبیق قانون، این حق مسلم  زیادمظالم غیر 

آن وظیفۀ ریاست محاکم و قوۀ قضائیۀ می باشد.  و مراقبت و کنترول اجرائیه طبقۀ اناث افغانستان، وظیفۀ قوۀ

 ۷نظری به چگونگی این قانون که در حدود 

 ال قبل  رسمی گردیده است می اندازیم : س

به اساس صالحیت هایی که قانون اساسی 

جمهوریت افغانستان به رئیس دولت اعطاء 

نموده است، یکی هم توشیح مسوده هایی است 

که در زمان رخصتی پارلمان مری االجرا 

 «فرامین تقنینی»میگردد و به این صورت 

ای که با امضای رئیس دولت برسد، در نوع 

ازقدرت و حیثیت قانونی بر خوردار می خود 

نون قا» در زمینۀرئیس جمهور کرزی « فرمان تفنینی»سال از صدور  هفتامروز که در حدود بیشتر از گردد. 

 زن ستیز و قانونولسی جرگۀ بی کفایت، مرد ساالر،  باالخرهآن میگذرد،  «منع خشونت بر زنان و مواد مندرجۀ

شکن، با موجودیت ثلث وکالی زن، قانونی که نیمی از ملت رنجور افغان را در آینده از مظالم مردساالری و 

 موافقت مینماید که هنوز توشیح نگردیده است. »!«به نحوی نجات خواهد داد،  به تدریج حق تلفی

 حمایت ودفاع از حقوق خانوادۀ افغانمینۀ یکی از متون صریح قانون اساسی اخیر در ز باید به عرض رسانید که

صدیق ت اً یکی از واالترین حقوق انسانی را که قانون ،افغانستانشرایط موجودۀ دولت داری در است، ولی دردا که 

دفاع و حمایت » و از مهمترین رکن جامعهیعنی پشتیبانی و امیدواری های زیادی را در در قبال داشت، گردیده 

 متأسفانه کمال و تمام از بین رفته و به فراموش گرائیده است.  قبل از اینکه عمالً رایج گردد، ،«از فامیل افغان
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میتوانند در عدم تطبیق این خالی بزرگ جامعۀ افغانستان، از اولیای امور  غیر مسئولاعضای ولسی جرگۀ 

بازخواست نمایند که البته درین حالت هم اغماض را پیشه کرده اند. این جانب همچنان در ماه جون سال  ئولمس

 :  محیاتی مهمی نوشت ۀدر چنین زمین ۲۰۱۳

بدون شک در شرائط گوناگون پامال و عدم حمایت آشکارای حقوق زنان و «: نقض حقوق خانوادۀ افغان»)

ملت افغانستان را تشکیل میدهند، نقض متون قانون اساسی و اغماض و دختران که جزئی از اعضای خانوادۀ 

سهل انگاری های وسیعی از جانب همه ارگان های دولت 

موجوده است. بعضی ازین حاالت میتواند مظالم رقتبار و از 

تحمل بیرون شوهر و فامیل وی، بر زنان باشد که فرار های 

نی را بار می وزی های گوناگواجباری، خودکشی ها و خود س

آورِد یا اینکه مضالم وسیع شوهر و فامیل وی تا حد معیوب 

ساختن و قتل نفس زن بی دفاع، هیچ بازخواستی را به اساس 

  حمایت از جانب اولیای امور در قبال نداشته باشد.

نکاح صغیره هم بذات خود نمیتواند از ظلم و محنت فراوان  

ی دامنۀ همین نکاح صغیره است که به خودسوزی، فرار و امثال آن مظلوم عاری باشد، حت اناث در حق طفل

منجر میگردد. در عکس ازدواج پیرمردی را با یک طفل افغان مشاهده می نمائید. اسم این عمل شنیع؛ نکاح 

صغیره است. نکاح صغیره جنایتیست بسیار ددمنشانه، ساالنه هزاران دختر خرد سال به عنف و جبر به خانۀ 

ن سال و بیگانه ای فرستاده میشوند و از همان روز اول با مظالمی که روی بشریت از آن سیاه میگردد، مرد کال

روح معصوم و بدن کوچکش با دردی جانکاه و وحشی، جبراً مواجه میگردد. بدون تردید اگر هرسه قوۀ دولت 

شرائط بهتری برای بهبود احوال زار و مطابق قانون به دفاع از خانواده و حقوق زنان اقدام بورزند، « وظیفتاً »

 طبقۀ اناث افغانستان رو نما میگردد. قانون در زمینه چه میگوید: 

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

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور »

تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده، باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و ازبین بردن رسوم 

 . («مغایر با احکام دین مقدس اسالم، تدابیر الزم اتخاذ میکند

مال حقوق زنان و دختران و مظالم بر آن طبقۀ محروم و بی دفاع افغان اینقلم ضمیمۀ هر مضمونی که در آن پا

قانون که ضعف اداره و عدم  در پامال نصوصصورت بگیرد، حتماً تخطی ها و کج روی های حقوقی ای را 

وجود قانونیت و عدالت سبب میگردد، یک بار دیگر تکرار و برمالء مینمایم، شاید روزی را پیشرو داشته باشیم 

 ی به نوایی برسند. به امید آنروز!حق به حقدار رسیده این نیمی از ملت افغان و قشر مهم اجتماع افغان که

که بر روی سرک با اطفال نهایت مستمند  گدامجبور فرمایید، گمان نمی رود که زن دقت عکس باالی صفحه به 

بیوه و اطفال مستحق زن ؟ نخیر؛ صد ها هزار باشداشته خویش به تکدی پناه آورده است، شوهری یا نان آوری د
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شان همین طور که مشاهده می گردد، به لقمه نانی محتاج مراحم عابران اند. ملیارد ها پول کمکی برای اعمار 

 برباد رفت که رفت!  افغانستان و کمک به جامعۀ فقیر کار تولید انکشافات ته بنایی و ، مجدد

روز هشتم مارچ كه جامعه جهانی روز زن را با عظمت مقام واالی مادر، همسر،  زن مظلوم ومحكوم افغان در

، چپاولگران دارایی های ساالران دختر تقدیرنموده و تهنیت میگوید، در تاریك خانۀ سرنوشتی كه جنگ خواهرو

 مرد ساالران واغماض اولیای امور، با پامال جسورانۀ حقوق او، رقم زده است، نومیدانه میگرید ومیگرید.   عامه،

که  حال وطن یو پریشان پنهان از مزایای قانونیت کشور،شر قمحروم ترین این  افغان، آیا هنوز هم باید به زنان

، به لرزه در می هعسرنوشت تاریک شان چون بیدی از هر تصمیم گیری ناروای غیر انسانی دولت متبودر آن 

 آید، روز خجستۀ زن را تبریک و تهنیت گفت؟! 
  

 پایان

 

ه در حالیک« امداد رسانی برای زنان و کودکان افغانستان»آن هموطنان محترمی که مایل باشند به انجمن  نوت:

ایت آن به کمک خود میتوانند از طریق وبس به فعالیت و صداقت کاری آن مؤسسه معلومات جامع بدست آورند،

 بپردازند.

 

WOMEN AND CHILDREN OF AFGHANISTAN (HAWCA) 

 

 

 

 


