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در تقویم ساالنه کشور 17 حوت برابر با 8 مارچ »روز جهانی همبستگی زنان جهان« درج شده است. 
این مناسبت در سال روان با تالش ها و نشست های صلح نیز همزمان شده است. مجموع این مناسبت ها 
سبب شده است که موضوع زن و حقوق انسانی و نیز تأمین و تضمین حقوق زنان در آینده جامعه مورد 
توجه و بحث بیشتر و جدی تری قرار گیرد. چنانچه به مجموع اعالمیه ها و کنوانسیون های حقوق بشری 
و نیز مواد قانون اساسی و تعهدات حکومت به ارزش های حقوق بشری، به خصوص در زمینه تأمین حقوق 
انسانی زنان توجه شود، نوعی از خوش بینی اولیه و بودن تفاوت مبنی بر تغییر وضعیت زنان در شرایط 
امروزی نسبت به زمان های پار را تداعی می کند. حال آن که تحقق تغییرات قابل مشاهده و به کار بستن 

کوشش های الزم در آن راستا، بسیار اندک، شکلی و متزلزل است. چرا چنین است؟ 
واقعیت آن است که ضرورت ایجاد تغییر و به ثمر نشستن تالش ها برای بهبود بخشیدن به وضعیت 
زنان کشــور نیاز به یک مبارزه پیگیر، جدی و هدفمند و استراتژیک دارد؛ چیزی که تاکنون آنگونه که 
بایست به آن اهمیت داده نشده است. می بایست تمام تمهیدات الزم مطابق با این استراتژی و برنامه روی 
دست گرفته می شد. نتایج ارزیابی نگرش ها و روش های موجود نشان از آن دارد که اغلب اقدام ها فصلی 
و پروژه ای و حتا سلیقه ای بوده و کارشیوه های مناسب و پاسخ ده استفاده نشده است. طبیعی است که 
نتایج و دســتاوردهای برآمده از چنان نگرش و روشی نیز پایدار نماند و اثرگذار نباشد. البته این نقد نه 
به معنای نفی اقدام های ســازنده و چشم پوشی از تغییرات به وجود آمده، بلکه با در نظرداشت چشم انداز 

اهداف مورد نظر است.
عامل دیگر ابزاری شــدن اهداف انسانی جامعه زنان است. عناصری در عرصه های مختلف سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ســعی کرده اند که از داعیه حقوق زنان به مثابه یک ابزار برای رســیدن به مقاصد 
خود یا تأمین منافع خویش کار گیرند. این عمل نادرســت سبب شده است که فرصت ها و حمایت های 
در دسترس، بیهوده از دست برود و چه بسا نوعی از سرخوردگی و انفعال در جامعه زنان به وجود آید. 

چگونگی کارشــیوه نادرست استفاده از تبعیض مثبت در بســیاری از موارد، عامل دیگری است که 
حضور زنان در عرصه های مختلف ســمبلیک قلمداد شده و زمینه شکل گیری اعتماد به نفس و ابتکار 
عمل را در جامعه زنان به وجود نیاورد. حتا متأســفانه وجود فســاد در ساختارهای موجود سبب شده 
است که افراد شایسته و توانمند در جامعه زنان نتوانند از گزینه تبعیض مثبت بهره ببرند. بنابراین الزم 
اســت که در گزینه تبعیض مثبت برای زنان تعدیلی صورت گیرد. یکی از نمونه های روشن آن با توجه 
به تقارن آن با روزجهانی همبســتگی زنان، موضوع گفتگوی صلح است. دغدغه و نگرانی درباره حضور 
و نقش زنان در روند گفتگوهای صلح از مواردی اســت که جامعه زنان کشور به عنوان یک حق انسانی 
و شــهروندی به شــدت نگران آن اند. این نگرانی بارها و با تأکید از سوی نهادهای مدنی و حقوق زنان و 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح شده است. در آخرین مورد سازمان ملل متحد به مناسبت 
روزجهانی همبستگی زنان نیز طی اعالمیه ای در کابل در این باره اظهار نگرانی کرده و دیدگاهش را در 
این اعالمیه گفته است که تأمین صلح پایدار در کشور بدون حضور زنان در گفت وگوهای صلح امکان پذیر 
نیست. همین طور پیش  از آن دبیرکل ناتو، نیز ضمن اعالم حمایت این سازمان از تالش های جاری برای 
رسیدن به توافق  نامه صلح، گفته بود که برای رسیدن به صلح پایدار، گنجاندن حقوق بشر و حقوق زنان 

در توافق نامه صلح ضروری است. این اظهار نظرها، یادآوری های فوق را تأیید می کند. 
سخن آخر این که در چنین وضعیتی، بهبود بخشیدن به وضعیت زنان و تأمین حقوق انسانی آنان، 
و نیز رفع نگرانی های یاد شده درباره روند گفتگوهای صلح و تضمین آینده با ثبات، افزون بر این که توجه 
جدی و متعهدانه حکومت را می طلبد تا با سیاست گذاری ها و رویکردهای مبتنی بر یک برنامه بنیادین 
و اســتراتژیک، توانمندســازی جامعه زنان را در عرصه های مختلف در اولویت قرار دهد و در تحقق آن 
بکوشد، در مرحله بعدی تالش و همت خود جامعه زنان، نهادهای مدنی و حقوقی زنان و حقوق بشری 
را می طلبد. آنان خود می بایست عزم را جزم کنند  تا بر موانع ذهنی و عینی سنگ شده غلبه کرده و در 
ســاختارهای ناکارآمد و تبعیض آلود اجتماعی و سیاسی جامعه تغییر اساسی ایجاد کنند. آنان پیش از 
هراقدامی و بیش از دیگران، خود برای رهایی و دست یابی به حقوق انسانی خویش انگیزه، آگاهی و اراده 
قاطع به وجود آورند و در یک حرکت و مبارزه روشمند و هوشیارانه اهداف واالی خویش را دنبال  و آینده 

خویش را تضمین کنند. 

مدیر مسئول

زنان؛ توانمندسازی بیشتر
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د هيواد په کالهنداره کې ۱۷ د کب، د مارچ له ۸مې »د ښځو د پيوستون نړيواله ورځ« درج شوې. دا مناسبت په روان کال 

کې د ســولې له هڅو او ناســتو رسه يوځای شــوی. دغه ټول مناسبتونه د دې سبب شــوي دي چې د ښځې او انساين حقونو 

موضوع او هم د ښــځو د حقونو تامني او تضمني د ټولنې په راتلونکي کې د پام او ال ډېر او جدي بحث وړ وګرځي. داســې چې 

ټولو اعالميو، حقوق برشي کنوانسيونونو، د اسايس قانون موادو او برشي ارزښتونو ته د حکومت ژمنو، په ځانګړي ډول د ښځو 

د حقونو د تامني په برخه کې پاملرنه ويش، د تېر په پرتله د نن ورځې په رشايطو کې د ښځو د وضعيت پر بدلون والړ تفاوت، يو 

ډول لومړنۍ خوشبيني تداعي کوي. حال دا چې د ليدلو وړ بدلونونو تحقق او په دې برخه کې د الزمو هڅو تررسه کول ډېر کم، 

شکيل او متزلزل دي.

ولې داسې ده؟

واقعيت دا دی چې د بدلون د رامنځته کولو اړتيا او د هيواد د ښځو د وضعيت ښه کلوو لپاره د هڅو ګټورتيا پرله پسې جدي، 

هدفمندې او سرتاتيژيکې مبارزې ته اړتيا لري؛ هغه څه، چې تر اوسه لکه څنګه چې پکار ده اهميت نه دی ورکړل شوی. بايد ټول 

اړين متهيدات له دې سرتاتيژۍ او پروګرام رسه سم تر الس الندې نيول شوي وای. د شته مفکورو او روشونو ارزونه ښيي چې ډېری 

اقدامات فصيل، پروژه يي او حتا سليقه وي ول، او مناسبې الرې چارې نه دي کارول شوې. طبيعي ده چې له دا ډول مفکورې 

او روش څخه ترالسه شوې پايلې او السته راوړنې پاييدونکې او اغېزناکې نه وي. البته دا نقد د رغوونکو اقداماتو د نفي کولو او پر 

منځته راغليو بدلونونو د سرتګو پټولو معنی نه لري، بلکې د پام وړ اهدافو د لرليد په نظر کې نيلو رسه کيږي.

بل عامل د ښځو د انساين ټولنې ابزاري کېدل دي. ځينو عنارصو په بېالبېلو سيايس، ټولنيزو او اقتصادي برخو کې هڅه کړې 

چې د ښځو د حقونو له داعيې څخه خپلو موخو ته د رسېدو يا د خپلو ګټو د خونديتوب لپاره د وسيلې په توګه کار واخيل. دا ناسمه 

چاره سبب شوې چې شته فرصتونه او مالتړونه له السه ووځي او د ښځو په ټولنه کې يو ډول زړه بداوی او انفعال رامنځته يش.

په ډېری مواردو کې له مثبت تبعيض څخه د ناوړې ګټې اخستنې څرنګوالی بل عامل دی، چې په ډېری برخو کې د ښځو 

حضور سمبولیک يش او د ښځو په ټولنه کې پر ځان باور او د عمل ابتکار رامنځته نه يش. حتا، له بده مرغه په شته جوړښتونو 

کې د فساد شتون د دې سبب شوی چې د ښځو په ټولنه کې ښه او وړ افراد و نيش کولی د مثبت تبعيض له انتخاب څخه ګټه 

واخيل. پر همدې بنسټ الزمه ده چې د ښځو لپاره د مثبت تبعيض په برخه کې تعديل رامنځته يش. يوه ښکاره بېلګه يې د ښځو 

د پيوستون له نړيوالې ورځې رسه تقارن ته په پام رسه، د سولې د خربو اترو موضوع ده. 

د سولې د خربو په بهري کې د ښځو د حضور او نقش په اړه اندېښنه له هغو مواردو څخه ده چې د هيواد د ښځو ټولنه يې د 

يو انساين او هيوادين حق په توګه سخته اندېښمنه کړې. دا اندېښنه ډېر ځل او تاکيد رسه د د مدين نهادونو، د ښځو د حقونو 

بنسټونو او د برش حقونو د خپلواک کميسيون له خوا مطرح شوې ده. په دې وروستيو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د 

ښځو د پيوستون د نړيوالې ورځې په مناسبت د يوې اعالميې په ترڅ کې په دې اړه اندېښنه وښوده او خپل نظر يې داسې بيان 

کړی، چې په هیواد کې د تلپاتې سولې تامني د سولې په خربو اترو کې د ښځو له حضور پرته ممکن نه دی. همدا راز، له دې 

ور ها خوا د ناټو عمومي منيش هم د سولې هوکړې ته د رسيدو لپاره د روانو هڅو څخه د دې سازمان د مالتړ د اعالن تر څنګ 

وييل ؤ چې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د سولې په هوکړه ليک کې د برش حقونو او د ښځو د حقونو ځای پر ځای کول اړين 

دي. دا څرګندونې پورته يادونې تاييدوي.

ســخن آخر این که در چنین وضعیتی، بهبود بخشــیدن به وضعیت زنان و تأمین حقوق انسانی آنان، و نیز رفع نگرانی های 

یاد شــده درباره روند گفتگوهای صلح و تضمین آینده با ثبات، افزون بر این که توجه جدی و متعهدانه حکومت را می طلبد تا با 

سیاست گذاری ها و رویکردهای مبتنی بر یک برنامه بنیادین و اسرتاتژیک، توامنندسازی جامعه زنان را در عرصه های مختلف در 

اولویت قرار دهد و در تحقق آن بکوشد، در مرحله بعدی تالش و همت خود جامعه زنان، نهادهای مدنی و حقوقی زنان و حقوق 

برشی را می طلبد. آنان خود می بایست عزم را جزم کنند  تا بر موانع ذهنی و عینی سنگ شده غلبه کرده و در ساختارهای ناکارآمد 

و تبعیض آلود اجتامعی و سیاسی جامعه تغییر اساسی ایجاد کنند. آنان پیش از هراقدامی و بیش از دیگران، خود برای رهایی 

و دست یابی به حقوق انسانی خویش انگیزه، آگاهی و اراده قاطع به وجود آورند و در یک حرکت و مبارزه روشمند و هوشیارانه 

اهداف واالی خویش را دنبال  و آینده خویش را تضمین کنند. 

وروستۍ خربه دا چې په داسې وضعيت کې، د ښځو وضعيت ښه کول او د هغوی د انساين حقونو تامني، او هم د سولې د 

خربو اترو د بهري اړوند د اندېښنو د له منځه وړلو او د باثباته راتلونکې تضمني، رسه له دې چې د حکومت جدي او متعهدانه پاملرنه 

غواړي، چې له سياست جوړونو او د يوې بنسټي او سرتاتيژيک پروګرام پر بنسټ، په بېالبېلو برخو کې د ښځو د ټولنې پياوړتيا په 

لومړيتوب کې راويل او په تحقق کې يې هڅه وکړي، په ورپسې مرحله کې پخپله د ښځو د ټولنې، د مدين بنسټونو، د ښځو د 

حقونو او د برش حقونو د بنسټونو هڅه او همت هم غواړي. دوی پخپله باید عزم وکړي چې پر ذهني او عيني خنډونو غلبه وکړي 

او د ټولنې په ټولنيزو او سيايس ناکاره او له تبعيضه ډکو جوړښتونو کې بنسټي بدلون رامنځته کړي. دوی له هر اقدام وړاندې او 

له نورو ډېر پخپله د خپلو انساين حقونو د ترالسه کولو او خالصون لپاره انګېزه، پوهه او پرېکنده اراده رامنځته کړي او په يو منظم 

او هوښيار خوځښت او مبارزه کې خپلې لوړې موخې وڅاري او خپله راتلونکې تضمني کړي.

مسئول مدیر 

ښځې؛ ال ډېر پاوړي کول
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دستیابی 
به صلح با 
نادیده گیری 
حقوق برشی 
و شهروندی 
زنان
حسین سیرت

همزمان با آغاز گفتگوهای مقدماتی برای 
صلح، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
و ســایر نهادهــای مدافع حقــوق زن تأکید 
کرده اند که حقوق درج شــده زنــان در قانون 
اساسی، ســایر قوانین داخلی و کنوانسیون ها 
و اســناد بین المللی ای که افغانستان به آن ها 

پیوسته باید حفظ شود.  
صلــح با طالبان در صورتی که حقوق زنان 
در آن به رسمیت شناخته نشود، یک بار دیگر 
نیمی از جمعیت افغانستان را از حقوق بشری، 
آزادی و حقوق اساســی محــروم خواهد کرد. 

تجارب دوره پنج ساله طالبان و آنچه اکنون در 
مناطق تحت تســلط این گروه می گذرد نشان 
می دهــد که طالبان حقوق بشــری زنان را به 
رسمیت نمی شناسند و هر آنچه خود بخواهند 

در برابر زنان انجام می دهند. 
این در حالی اســت که زنان افغانستان در 
18 سال گذشته از حقوق و آزادی های مندرج 
در قانون اساسی، کنوانسیون های بین المللی و 
ســایر قوانین داخلی تا اندازه ای برخوردار بوده 
و تالش ها برای تأمین حق برابر زنان و مردان 

همچنان ادامه دارد. 

پیش از ورود طالبان به کابل معلم مکتب بودم. وقتی طالبان به کابل آمدند، من 
سه ماه در خانه نشستم و برای ادامه زندگی هیچ امیدی  نداشتم. در روزهای اول 
خیلی مقاومت کردم که چادری نپوشــم. در آن روزها چادر سیاه کالن و روبند 
می پوشیدم تا کسی رویم را نبیند؛ چون براساس باورهای طالبان، گشت و گذار 

زنان با صورت برهنه حرام بود. 
در یکی از روزها در حالی که در کوچه راه می رفتم، چهار زن را دیدم که طالبان 
آنان را لت و کوب می کردند. به شدت ترسیده بودم و سریع خود را از پس کوچه ها 
به خانه رساندم. بسیار وحشتناک بود. هر طالب قانون خود را داشت و هر آنچه 

می خواست، انجام می داد و به باور خود شان  »حد« را اجرا می کردند. 
مینی بس های شهری در کابل به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم شده بودند. بین 
راننده و سرنشینان یک پرده کشیده بودند تا راننده زنان را نبیند. با آن هم طالبان 
وارد موترها می شدند و زنانی که به خاطر  گرمی زیاد چادری شان را باال می کردند، 
شالق می زدند.  من بارها  شاهد چنین چیزی بودم. )گفتکو با سرو رسا رفیع زاده، 

استاد دانشگاه( 

داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان در جلسه استماع عامه 
که به تاریخ اول حوت 1۳۹7 برگزار شده بود، 
بر حفظ دستاوردهای 17 سال گذشته تأکید 
کــرد و گفت که حقوق زنــان نباید در نتیجه 
صلح پای مال شود. داکتر سمر گفت: »اشتراک 
مردم به خصوص اشــتراک معنــادار زنان در 
گفتگوهای صلح حتمی اســت.« او تأکید کرد 
که زنان بایــد از آغازین مراحــل گفتگوهای 
صلح در نشست ها و گفتگوها تا مراحل تطبیق 

توافقنامه صلح شریک باشند. 

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دوازدهم، حوت 1397

برای حقوق بشر  بپاخیزیدگــــزارش

4



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره دوازدهم، حوت 1397

به باور رئیس کمیســیون مستقل حقوق 
بشــر افغانستان صلح بدون حضور زنان »صلح 
کــردن با نصف نفوس جامعه  اســت و در این 
صــورت افغانســتان به صلح نخواهد رســید. 
داکتر ســمر از موضع طالبان در قبال زنان در 
نشست مسکو انتقاد کرد. نمایندگان طالبان در 
این نشســت گفتند که زنان نمی توانند رئیس 
جمهور و قاضی باشــند، ولی داکتر سمر گفت 
که هیچ محدودیتی برای رئیس جمهور شدن 
و قاضی شدن زنان وجود ندارد و هیچ بهانه ای 
نباید زنان را از حقوق اساســی و سیاسی آن ها 

محروم کند. 

تغییر  زنان  در باره  طالبان  دیدگاه  آیا 
کرده است؟

یکی از پرسش های اساسی این است که آیا 
طالبان کنونی همان طالبان 18 سال پیش اند 
و می خواهند با همان برداشــت های تندروانه 
از شــریعت یک بار دیگــر زنــان را از حقوق 
اساسی شــان محروم کنند؟ در نشست مسکو 
که بین سران جریان های سیاسی و نمایندگان 
طالبان برگزار شده بود، این گروه اعالم کرد که 
زنان نمی توانند رئیس جمهور و قاضی شــوند. 
اما در سایر موارد این گروه اذعان کرد که زنان 
می تواننــد از حق آموزش و تحصیل و ســایر 

حقوق خود بهره ببرند. 
اعضای پیشین طالبان نیز گفته اند که این 
گرو تنها حقوق شــرعی طالبان را به رسمیت 
می شناسند و آزادی کنونی زنان برای طالبان 
قابل قبول نیست. این در حالی است که طالبان 
با برداشت های سنتی و تندروانه از شریعت، در 
برابر زنــان محدودیت وضع می کنند و حقوق 
اساسی تسجیل شــده زنان در قانون اساسی، 
قوانین داخلی و اسناد بین المللی را به رسمیت 

نمی شناسند. 
سرو رسا رفیع زاده، اســتاد دانشگاه رنا در 
گفتگو با مجله کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان گفت که طالبــان قابل پیش بینی 
نیســتند: »ظاهراً بعضــی تفاوت ها در دیدگاه 
این گروه رونما شده، ولی نمی توانیم خوش بین 
باشــیم که در دیدگاه آن ها کاماًل تغییر آمده 
باشــد، زیر ایــن گــروه زاییده افــکار کاماًل 

مردساالرانه است.«
گزارش هــای نشر شــده از مناطــق تحت 
کنترول طالبان نشــان می دهد که این گروه 
دختران بزرگسال اجازه مکتب رفتن نمی دهد، 
زنــان در این مناطق در بیرون از خانه فعالیت 
کــرده نمی توانند و از فعالیت های سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی در این مناطق محرومند. 
خانم رســا می گوید، به صلح با طالبان و حفظ 
دســتاوردهای 18 سال اخیر خوشبین نیست: 
»حتا این نگرانــی وجود دارد که وضع موجود 

برای آزادی زنان حفظ نخواهد شد.« 
لیا جواد، فعال حقوق زن می گوید، با آن که 
طالبان تالش دارند  نشــان دهند که باورها و 
رفتارهای این گروه نســبت به 18 سال پیش 
تغییر کرده، ولی همین حاال این گروه در والیت 
لوگــر به دختران اجازه می دهند فقط تا صنف 
۶ درس بخواننــد. او می گوید، در مکتب های 
پســرانه نیز این گروه مضامین اســالمی را به 
جای مضامین دیگر جاگزین کرده  است. خانم 
جواد در گفتگو با مجله حقوق بشر گفت: »نظر 
آن ها هیچگاهی تغییر نمی کند.« به باور خانم 
جواد ممکن اســت در نتیجه صلح با طالبان، 
یک بار دیگر به زنان گفته شود که دیگر بدون 
محرم از خانه بیرون نشــوید و ممنوعیت سفر 
به خارج از کشور را بر زنان وضع خواهند کرد. 

برداشت های واپسگرایانه 
از حقوق زنان 

برخی از حلقات تالش دارند  نشــان دهند 
کــه دادخواهی برای حقوق بشــری زنان تنها 
خواســت تعداد محدودی از زنانی اســت که 
زیــر عنوان فعاالن حقوق زن و نهادهای مدنی 
فعالیــت دارند، در حالی که به باور آن ها، اکثر 
زنان در افغانستان محدودیت ها را پذیرفته اند 
و اعتراضی نســبت به رفتارهای سخت گیرانه 

طالبان ندارند. 
خانم رســا اما می گوید زنان در روستاهای 
افغانستان به حیاتی ترین و بدیهی ترین حقوق 
انســانی و امکانــات زندگی مانند بهداشــت، 
آموزش و تحصیــل دسترســی ندارند و این 
استدالل درست نیســت که زنان محروم باید 
به همیــن وضعیت زندگی کنند و همچنان از 
حقوق بشری خود محروم باشند. به باور خانم 
رسا، در 18 ســال گذشته زنان ولو در شهرها 
توانســته اند صدای خود را بــرای دادخواهی 
بلند کنند و تغییراتی را در جامعه شــهری به 
وجود آورند و حاال وقت آن اســت تا همه زنان 
افغانستان از حقوق انسانی خود بهره مند شوند. 
به بــاور او محروم بودن زنــان از ابتدایی ترین 
حقوق بشــری آن ها نباید بهانه ای برای ادامه 
این وضعیت شود؛ بلکه همه باید تالش کنند تا 
زنان در تمام نقاط افغانستان از حقوق انسانی 
خود آگاه شوند، برای بدست آوردن آن مبارزه 

کنند تا وضعیت اسفبار زنان بهبود یابد.
خانم لیا جواد نیــز می گوید در کنار افراد 
محافظه کار در داخل، شماری از خارجی ها نیز 
به این باورند که تنها شــمار محدودی از زنان 
در کابل برای حقوق بشــری زنان دادخواهی 
می کنند در حالی که اکثریت زنان افغانســتان 
چنین خواستی ندارند. خانم جواد تأکید کرد 
که 18 سال مبارزه برای به دست آوردن حقوق 
زنان وضعیت را در افغانستان تغییر داده و حاال 

اکثریت زنان افغانستان خواهان تأمین حقوق 
بشری شــان اند و تالش می کنند که در نتیجه 
صلح، این حقوق یک بار دیگر پایمال نشــود. 
به باور خانم جــواد در صورتی که با پیروی از 
این مفکوره با طالبان صلح شود و در آن حقوق 
زنان مدنظر گرفته نشود چنین صلحی »ناکام« 
خواهد بــود. او گفت: »ما به این عقیده ایم که 
صلح بدون عدالت صلح نیســت. نام این صلح 

معامله است و دوام نخواهد کرد.« 

پیامد صلح با انکار حقوق زنان 
در حال حاضر ایــن نگرانی وجود دارد که 
پس از 18 ســال برخورداری زنان از حقوق و 
آزادی های منــدرج در اعالمیه جهانی حقوق 
بشر، قانون اساسی، اســناد و کنوانسیون های 
بین المللی، صلح با گروه طالبان سبب عقب گرد 
دیگر شــود، زنان را یک بار دیگر خانه نشــین 
سازد و یا حقوق بشری آن ها طوری انکار گردد 
که نیمی از جمعیت افغانستان از حقوق انسانی 

خود بی بهره شوند. 
رهبری کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان همواره تأکید کرده است که صلح 
تنها به معنای پایان جنگ نیســت؛ بلکه صلح 
زمانی می تواند پایدار و مؤثر باشــد که در آن 
عدالت مدنظر گرفته شود و حقوق بشری زنان 

و تمام افراد جامعه در آن احترام شود. 
در چهار سال حاکمیت طالبان، ساختارهای 

گزارش های نشر شده از 
مناطق تحت کنترول طالبان 
نشان می دهد که این گروه 

دختران بزرگسال اجازه 
مکتب رفتن نمی دهد، زنان 
در این مناطق در بیرون از 

خانه فعالیت کرده نمی توانند 
و از فعالیت های سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی در این 
مناطق محرومند. 
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اقتصادی اجتماعی و بنیان های اساسی جامعه 
فروپاشید و هیچ ضمانتی برای زندگی انسانی 
زنان وجود نداشــت. به باور خانم رسا، طالبان 
»چرخ اجتماع« را از کار انداختند و همه چیز 
نابود شد. او می گوید، در صورتی که طالبان بار 
دیگر برداشت های عقب گرایانه خود را بر جامعه 
تحمیل کنند، چرخ اجتماع یک بار دیگر از کار 
خواهد افتاد، زنان و دختران از تعلیم، تحصیل، 
کار و مشــارکت در عرصه هــای اقتصــادی و 
سیاســی محــروم خواهند شــد. او می گوید، 
بسیاری زنان شــوهران و مردان خانواده را از 
دســت داده اند و مجبورند در بیــرون از خانه 
کار کننــد و در صورتــی کــه در نتیجه صلح 
این فرصت ها از زنان گرفته شود، خانواده های 

زیادی از هم خواهد پاشید. 
به باور خانم رسا، هرگونه انکار حقوق بشری 
زنان در نتیجه صلح، زیان های جبران ناپذیری 
بر ذهن و روان نه تنها زنان شاغل و فعال بلکه 
تمام زنــان حتا آنانی که خانه نشــین اند، بجا 

خواهد گذاشت. 

زنان در مقام های عالی دولتی
در زمان طالبان به زنان اجازه بیرون رفتن 
از خانه بدون محرم شــرعی داده نمی شد. در 
آن دوره، ایــن گروه هیچ زنــی کارمند دولت 
نبود و ســخت گیری های این گروه سبب شد 
تا زنان شــاغل شغل شان را ترک و خانه نشین 
شوند. همین محدودیت ها سبب شد که زنان و 
دختران از تحصیل محروم شــوند. در آن دوره 
آموزش دختــران ممنوع بود و بــه جز موارد 
محــدود که زنان به صــورت مخفیانه آموزش 
آموزش های رســمی  از  می دیدند، دختــران 

محروم بودند. 
با شکست طالبان در سال ۲۰۰1، یک بار 
دیگــر زمینه برای آموزش، تحصیل و کار زنان 
فراهم شد. قانون اساسی تمام حقوقی را که یک 
مرد داشت، برای زنان نیز به رسمیت شناخت. 
زنان آهسته آهسته به کار و فعالیت در نهادهای 
دولتی و غیردولتی آغاز کردند، نهادهای مدنی 
و مدافع حقوق زنان شکل گرفت. دادخواهی ها 
و تالش ها بــرای تأمین حقوق بشــری زنان 
سبب شــد تا شــماری از زنان به کرسی های 
وزارت برسند و پست های معینیت در برخی از 

وزارت خانه ها نیز به زنان تعلق گرفت. 
حضور زنان در پارلمان و شوراهای والیتی 
قانونی شــد و زنــان در پارلمان بــرای بهبود 
وضعیت زنــان در عرصه تقنیــن دادخواهی 
کردنــد. باوجودی که پارلمان به یک نامزد زن 
برای عضویت در شــورای عالی ستره محکمه 
رای نداد؛ ولی تالش ها برای حضور زنان در این 

شورا ادامه دارد. 
حاال که قرار است روند صلح با طالبان موفق 

شود، معلوم نیست این گروه با چه رویکردی با 
حقوق زنان برخــورد خواهد کرد. گزارش های 
رسانه ای از مناطق تحت کنترول طالبان نشان 
می دهد که این گروه هنوزهم مانع فعالیت های 
اجتماعی، و اقتصادی زنان می شود. باشندگان 
ولسوالی های تحت کنترول طالبان گفته اند که 
این گروه هنوزهم به زنان اجازه بیرون رفتن از 

خانه را نمی دهند. 

حقوق زنان و قانون اساسی 
قانون اساسی افغانستان حق برابر زن و مرد 
را به رسمیت شناخته و در ماده ۲۲ این قانون 
آمده است: »هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع 
افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از 
زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب 

مساوی می باشند.«
یکی از حساس ترین بحث ها در روند صلح، 
تغییر قانون اساسی اســت. طالبان قانون نافذ 
کنونی را قبــول ندارند و خواهان تغییر آن اند. 
این گروه مشــخص نکرده کــه خواهان تغییر 
کــدام ماده های قانون هســتند. این در حالی 
اســت که قانون اساسی افغانستان حقوق بشر 
را به رســمیت شــناخته و ماده های سی گانه 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر به نحوی در فصل 
دوم قانون اساســی بازتاب یافته و تمام حقوق 
انسانی مردم افغانستان در این فصل به رسمیت 
شناخته شده است. در صورتی که طالبان این 
فصل قانون اساســی را نپذیرند و آن را تغییر 
دهنــد، در واقع تمام حقوقی که به زنان اجازه 
می دهد تا حقوق برابر با مردان داشــته باشند، 
از دســت خواهند رفت. در این فصل قانون هر 
نوع تبعیض و امتیاز بین شهروندان افغانستان 
ممنوع قرار داده شــده، و بــر برابری حقوق و 
وجایب زنان و مردان تأکید شــده اســت. این 
فصل قانون اساسی آزادی را حق طبیعی انسان 
تعریف کرده و گفته است که جز آزادی دیگران 

و مصالح عامه این آزادی حدودی ندارد. 
نماینده طالبان چندی پیش در نشســت 
مسکو به صراحت اعالم کرد که زنان نمی توانند 
در پســت های ریاســت جمهوری و قضا کار 
کنند در حالی که قانون اساســی کنونی هیچ 

محدودیتی را در این مورد ذکر نکرده است. 

دادخواهی برای حقوق زنان 
از آن رو  کــه مذاکره بیــن امریکایی ها و 
طالبان بوده اســت، زنی/زنانی به نمایندگی از 
زنان افغانســتان در پنج دور مذاکره بین آنها 
در قطر حضور نداشت/نداشتند، ولی دادخواهی  
بــرای حفظ حقوق زنان در داخل افغانســتان 
شــدت گرفته است. کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانســتان به تازگی تحقیق ملی زنان، 
صلــح و امنیت را به راه انداخته و قرار اســت 

خواست های زنان در روند صلح با تکمیل این 
تحقیق اعالم شود. 

از سوی دیگر، نشست اجماع ملی زنان در 
ماه حوت 1۳۹7 در خیمــه لویه جرگه برگزار 
شد و زنان به صورت همصدا بر حفظ حقوق و 
آزادی های زنان در مذاکرات صلح تأکید کردند. 
زنان افغانســتان در این نشست قطعنامه ای را 
نشــر کردند که در آن نظرات 15 هزار زن در 
مورد صلــح و حقوق زنان بازتاب داده شــده 
بود. زنــان در این گردهمایی تأکید کردند که 
قانون اساســی کنونی باید حفظ شود و تمام 
دستاوردهای زنان در هجده سال گذشته حفظ 

شود. 
هرچند رئیس جمهور غنی در این نشست 
بر حفظ دســتاوردها و تضمین حقوق زنان در 
گفتگوهــای صلح تأکید کرد و گفت، کســی 
نمی تواند هر صلحی را بر مردم تحمیل کند، در 
حالی که نمایندگان حکومت خود در مذاکرات 

با طالبان حضور  ندارند. 

زنان قربانیان اصلی جنگ
در جریان چهل ســال جنگ در افغانستان 
زنان بیشــترین درد و رنج ناشــی از منازعات 
مسلحانه را متحمل شده اند. در این منازعات، 
زنان نه تنها مســتقیماً قربانی جنگ شده اند؛ 
بلکه با کشــته شــدن هر مرد، ایــن زنان اند 
که باید بار مســئولیت ســنگین خانــواده و 
فرزندانی را که دیگر نــان آور ندارند، به دوش 
بکشد. رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان همواره تأکید کرده در صورتی که 
صلح افغانستان با انکار حقوق زنان همراه باشد، 
زنانی قربانی یک بار دیگر قربانی خواهند شد 
زیرا با محدودیت هایی که صلح به همراه دارد، 
زنان فرصت اندکی که برای تأمین معیشــت و 
سهم گیری در فعالیت های اقتصادی اجتماعی 
را نیز از دست خواهند داد. کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان تأکید کرده که هیچ 
کســی جز خود قربانیــان نمی توانــد در باره 

قربانیان جنگ تصمیم بگیرد. 
در نشســت جرگه ملی زنان نیز تأکید شد 
که تصمیم در مورد بخشــیدن عامالن جنگ 
تنهــا حق قربانیان اســت و هیچ کس دیگری 
نمی تواند در این زمینه تصمیم بگیرد. شورای 
عالی صلح اعالم کرده اســت کــه ۳۰ درصد 
کرســی های لویه جرگه مشورتی صلح به زنان 
اختصاص داده شــده؛ ولــی فعاالن حقوق زن 
تأکید دارند که این ســهم کافی نیست و زنان 
باید براساس نفوس شان در این جرگه سهم و 

حضور داشته باشند. 
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گزارش 
بررسی قضایای 
فرار از منزل
)ماه حوت سال 1397(
)در هفت والیت 
مرکز افغانستان 
به شمول والیت کابل(
دفتر ساحوی کابل

مقدمه
فرار از منزل یک معضل اجتماعی و چالش 
جــدی فــرا راه تأمین حقوق زنــان و خصوصاً 
دختران جوان در جامعه افغانستان است، هرچند 
فــرار از منزل از نظر قربانیان، راهی برای رهایی 
از خشــونت  های خانوادگی تلقی می شــود، اما 
چنان که در گزارش حاضر مطالعه می کنیم، این 
پدیده سبب شده که زنان زیادی دچار آسیب  ها 

و صدمه  های جدی اجتماعی شوند.
بشرافغانستان  کمیسیون مســتقل حقوق 
قضایــای فرار از منزل را به مثابــه یکی از انواع 
خشونت علیه زنان ثبت کرده و به منظور حمایت 
از قربانیــان آن مورد رســیدگی و پیگیری قرار 
می دهد و از حقوق قربانیــان حمایت می کند. 
دفتر ســاحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانســتان نیز قضایای فرار از منزل را به 
عنوان یکی از مشکالت جدی خانواده ها و زنان، 
در کنار سایر قضایای خشونت علیه زنان  بررسی 

کرده است. 
گزارش حاضر قضایای فــرار از منزل را که 
در ساحات تحت پوشــش دفتر ساحوی کابل 
)هفت والیت مرکز افغانســتان؛ کابــل، پروان، 
کاپیسا، پنجشــیر، لوگر، غزنی و میدان وردک( 
 یا ســایر والیات اتفاق افتاده و به دفتر ساحوی 
کابل مراجعه کرده و در آن ثبت شده  است، مورد 
بررسی قرار داده و اهداف، عوامل و پیامد ّهای فرار 

از منزل در قضایای ثبت شــده  را تحلیل کرده 
 است.

تالش شده در گزارش حاضر تحلیل دقیق از 
قضایای فرار از منزل، آمار دقیق قضایای ثبت شده 
فــرار از منزل، علل و عواملی که باعث فرار زنان 
از خانه می شود، پیامدها و عواقب فرار از منزل، 
بررسی اجمالی از وضعیت حقوق بشری زنان در 
مراکز حمایتی زنان و اجرأآت دفتر ساحوی کابل 

در قبال قضایای ثبت شده فرار  ارائه شود.
از نظر زمانی، آن تعداد قضایای فرار از منزل 
در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است که 
از اول ماه جدی 1۳۹۶ تا آخر ماه قوس 1۳۹7به 

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفترساحوی 
کابل، مســتقیماً از جانب قربانی  یا اقارب ایشان 
ثبت شده  یا در جریان نظارت کارمندان بخش 
حقوق زنان، از مراکز حمایتی زنان، و سایر مراکز 

نگهداری زنان  دریافت شده است.
تحلیل و بررسی قضایای فرار از منزل

یافته های بخش حمایت و انکشــاف حقوق 
زنــان دفتر ســاحوی کابل نشــان می دهد که 
در جریان ســال مالی 1۳۹7  تعداد 11۲ مورد 
قضیه فــرار از منزل در این بخش ثبت شــده 
است که 81 مورد آن مستقیماً به دفتر ساحوی 
کمیسیون مراجعه کرده است و  تعداد ۳1 مورد 
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آن طی نظارت های انجام شده بر مراکز حمایتی 
زنان در تمام والیات تحت پوشش دفتر ساحوی 
کابل و طی مصاحبه با قربانیــان این قضایا در 
مراکز حمایتی زنان  به ثبت رســیده  است. این 
آمار در مقایســه با زمان مشابه در سال گذشته، 
نشان دهنده ۳.7 درصد افزایش در قضایای فرار 
از منزل اســت. زیرا در سال مالی 1۳۹۶،  تعداد 
1۰8 مورد قضیه فرار از منزل در بخش حمایت 
و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل ثبت و 

رسیدگی شده  بود.
از آنجایی که قضایای فــرار از منزل ارتباط 
مســتقیم بــا خشــونت خانوادگــی، خصوصاً 
ازدواج های اجباری دارد، با افزایش موارد خشونت 
علیه زن در خانو اده ها، قضایای فرار از منزل نیز 
افزایش می یابد. این آمار  هم متناســب با میزان 
خشونت های ثبت شده علیه زنان افزایش یافته 
و متأســفانه زمینه ساز مشکالت عدیده ای برای 

قربانیان این قضایا شده  است.
نکته قابل ذکــر دیگر این که  قضایای فرار از 
منزل به مراتب بیشــتر از آنچه در این گزارش 
آمده است، اتفاق می افتد، اما آمار دقیق آن نشر 
نمی شود، بخش زیادی از این گونه قضایا توسط 
مراجع رسمی و اکثراً غیررسمی مورد رسیدگی 
قرار می گیرد اما به نهادهای حمایت کننده نظیر 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان خبر 
داده نمی شود. عرف و سنت های ناپسند، نا امنی، 
دیدگاه منفی و مداخله زورمندان سبب می شود 
که بیشــتر این قضایا به کمیسیون و ارگان های 
عدلی و قضایی مراجعــه کرده نتوانند. قربانیان 
فرار از منزل به ندرت موفق به مراجعه مستقیم 
به دفتر کمیسیون می شوند، بیشتر قربانیان به 
دشــواری غیرقابل وصف به دفتر ساحوی کابل 
مراجعه کرده و تحمل این سختی ها نشان دهنده 
نهایت ناچاری، ناگزیــری و درماندگی قربانیان 
است. مثالً برخی از قربانیان در نیمه های شب، 
صبــح زود، حتی قبــل از اذان صبــح، بعضاً با 
چهره کبود و خون آلود، به دفتر ســاحوی کابل 
مراجعه کرده و از خشــونتی که علیه وی اعمال 
شده شکایت کرده و خواهان حمایت شده است. 
بنابراین، آمار فوق مطمئناً بخشی از قضایای فرار 
از منزل است نه تمام قضایای که در والیات تحت 

پوشش دفتر ساحوی کابل اتفاق افتاده است.
با در نظرداشــت نکات پیش گفته، این آمار 
 قابل مالحظه بوده و نشــان دهنده آن است که 
فرار از منزل یک مشکل حاد اجتماعی، خصوصاً 
بــرای زنان و دختران اســت و نشــان از عمق 
خشونت و آزار و اذیت زنان از خانواده تا سطوح 
مختلف جامعه دارد. فــرار از منزل که در ظاهر 
راهی برای رهایی از خشــونت به نظر می رسد، 
پیامدهای ناگوار و ناخوشــایند برای قربانیان و 

خانواده های شان به دنبال دارد.
آن گونه که در مقدمــه تذکر رفت، گزارش 

حاضر قضایای فرار از منزل از هفت والیت مرکز 
افغانستان را در بر می گیرد، اما در دفتر ساحوی 
کابــل افزون بر والیات متذکــره، از والیات دور 
دست دیگر نیز قربانیان مراجعه کرده و خواهان 
حمایت شده اند. بانک اطالعات بخش حمایت و 
انکشــاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل نشان 
می دهد که از 11۲ قضیه که در این بخش ثبت 
شــده، 57 مورد آن مربوط به والیت کابل بوده 
کــه 5۰.8۹ درصد تمام قضایای فرار از منزل را 
تشــکیل می دهد، این رقم در سال گذشته 75 
مــورد )۶۹.44 % ( بوده اســت. از این که والیت 
کابل یکی از والیات پرنفوس بوده از این ســبب 
تعداد بیشتر مراجعان از والیت کابل بوده است. 
اما آنگونه که مالحظه می شــود، شمار قضایای 
فرار از منزل در والیت کابل18.55 درصد کاهش 

یافته است.
قطعاً نشــر گزارش فرار از منزل در ســال 
قبل، برگزاری برنامه های آگاهی دهی و آموزشی 
گســترده در سال گذشــته و سایر فعالیت های 
دادخواهانه دفتر ســاحوی کابل، در کاهش 18 
درصدی قضایای فرار از منزل نقش داشته و این 

برنامه های مؤثریت الزم را در پی داشته است.
ســایر قضایای از سایر والیات تحت پوشش 
و حتی از دور ترین والیات نیز در دفتر ســاحوی 
کابل مراجعه کرده اند، چون متضرران خشونت به 
دلیل ناامنی و نداشتن مصونیت در والیات شان 
تالش کرده اند که به دفتر ساحوی کابل مراجعه 

و خواهان حمایت و مساعدت شوند. 
آنگونه که در نمودار زیر مشــاهده می شود 
قضایــای فرار از منزل به ترتیــب زیر از والیات 
تحت پوشــش ثبت شده است؛  تعداد 5 مورد از 
والیت غزنی اســت، در حالی که در سال قبل ۳ 
بود، ۲ مــورد از والیت میدان وردک، ۳ مورد از 

والیت ننگرهار در سال قبل ۲ مورد از این والیت 
بوده، ۲ مورد از والیت بغالن، اما در ســال قبل 
هیچ موردی نداشتیم، ۳ مورد از والیت لوگر، ۲ 
مورد از والیت کنــدز، ۳ مورد از والیت بامیان؛ 
اما در سال قبل بالغ بر 4 مورد می رسید که این 
مورد در جریان سال جاری ۲ مورد کاهش یافته 
است، 8 مورد از والیت پروان بوده در حالی که در 
سال قبل  تعداد ۶ مورد بوده که ۲ مورد افزایش را 
نشان می دهد، از والیت دایکندی 5 مورد، اما در 
سال قبل ۳ مورد بوده، 7 مورد از والیت کاپیسا، 
اما در ســال قبل ۶ مورد بوده؛ 1 مورد از والیت 
پینجشــیر بوده در سال قبل هیچ قضیه فرار از 
منزل نداشتیم، ۶ مورد از والیت بلخ، در حالی که 
در ســال قبل بالغ بر ۲ مورد می شد، ۲ مورد از 
والیت پکتیکا، ۳ مورد از والیت هرات، ۲ مورد از 

والیت هلمند، ۲ مورد از والیت ارزگان اند. 
قربانیان به دلیل این که در والیات احساس 
مصونیت نکرده اند بــرای حفاظت از جان خود 
اکثراً به کابــل آمده و به دفتر ســاحوی کابل 
مراجعه کرده اند. اما در بیشتر موارد خانواده های 
قربانیان برای این که موضوع در ارگان های عدلی 
و قضایی و در مراجع رسمی تحت پیگیری قرار 
نگیرد، تالش می کنند که با اعمال نفوذ یا با زور 
از رفتن قربانی به چنین مراجع جلوگیری کنند. 
نمودار زیر آمار قضایای فرار از منزل به تفکیک 

والیات را نشان می دهد:

اهداف فرار از منزل
در این بخش گزارش اهداف و مقاصدی که 
قربانیان قضایای فرار از منزل داشته و به منظور 
تحقــق آن خانه و خانواده خود را ترک کرده اند، 
مورد بررســی قرار می گیرد. رهایی از خشونت 
خانوادگی، مطالبه تفریق و جدا شــدن از شوهر 
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خود و فــرار به قصد ازدواج و نجــات از ازدواج 
اجباری از اهدافی اســت که در قضایای فرار از 
منزل شناسایی شده است. البته اهداف برخی از 
قربانیان که دســت به فرار از منزل زده اند، برای 
همکاران بخش زنان ثابت نشــده اند. این قضایا 

بیشتر قضایای مفقوداالثر  است.
انگیزه افراد فراری بر حسب جنسیت، سن، 
تحصیالت و محیط زندگی، متفاوت اســت، اما 
آنچه غیر قابل انکار اســت این است که اکثریت 
قاطــع قربانیان از ناگزیری، درماندگی و ناچاری 
فــرار از منزل را بــرای نجات از دشــواری ها و 
شــداید زندگی انتخاب کرده و راهی جز فرار و 
ترک خانواده خود نداشــته اند. با آنکه نگاه افراد 
جامعه نســبت به قربانیان فــرار از منزل اغلب 
منفی بوده و گمان پاره ای از افراد بر این اســت 
که زنانی که دســت به فــرار از منزل می زنند، 
اشــخاص قابل اعتماد نبــوده و از روی هوس با 
شخص دیگر فرار می کنند. در حالی که بررسی 
قضایای ثبت شده فرار از منزل در دفتر ساحوی 
کابل نشــان می دهد که زنان و دختران اکثراً به 
خاطر داشتن شــرایط دشوار زندگی، حاکمیت 
رسم و عنعنات ناپسند اجتماعی، فقر، خشونت 
خانوادگی، محدودیت هــای ناموجه خانواده ها، 
نادیده انگاری شــخصیت قربانیان در خانواده ها، 
عدم احترام به حقوق بشــری قربانیان از جمله 
حــق آزادی ازدواج، رهایــی از فشــارها، قید و 
بندها، خشــونت ها و آزارهای خانواده و کسب 
آزادی عمــل در رفتارهای فــردی و اجتماعی، 
گاه گاهی لجاجت با خانواده، سلب و عدم تعلق 
و دلبستگی به خانواده، تحت فشار قرار گرفتن 
از ســوی دیگران برای تحقق خواسته های خود 
در خصوص زندگی، اقدام به ترک خانه و اعضای 

خانواده خود می کنند. 
یافته های این گزارش واضح می سازدکه زنان 
و دختران به خاطر این همه چالش ها، پا به فرار 
می گذارند که متأسفانه اکثراً با سرنوشت ناگوار، 
ناخواسته و غیرقابل پیشبینی مواجه می شوند. 
دفترســاحوی کابل از بررســی قضایای فرار از 
منزل دریافته است که قربانیان هدفمندانه دست 
به ترک منزل می زنند و مجبور به فرار از منزل 

می شوند.
فرار از منزل به قصد ازدواج: بررسی های 
انجام شــده نشان می دهد که ۲1 تن از قربانیان 
به قصد ازدواج با شــخص مورد نظر خود و برای 
رهایی از ازدواج اجباری  فرار کرده اند. براســاس 
اسناد بین المللی حقوق بشر و احکام قوانین نافذه 
کشــور، آزادی در ازدواج از حقوق بشری تمام 
افراد بشر است، رضایت شرط اساسی و غیرقابل 
تخطی در ازدواج بوده1 و اجبار در ازدواج براساس 
قانون منع خشــونت علیه زن جرم اســت.۲ اما 

1. قانون مدنی افغانستان، ماده ۶۶
۲. قانون منع خشونت علیه زن، ماده ۲۶

برخی خانواده ها به دلیل حاکمیت عرف و عادات 
ناپســند اجتماعی به این حق دختران خانواده 
احترام نگذاشته و دختران خود را وادار به ازدواج 
با فرد مورد نظر خود می کننــد و دختران را از 
ازدواج آزادانه منع می کنند. این امر که خود نوعی 
خشونت علیه زنان است، زمینه ساز فرار از منزل 
می شود و قربانیان برای رهایی از ازدواج اجباری 

با شخص مورد نظر خانه خود را ترک می کنند.
مطالبه تفریق: آنگونه کــه در نمودار زیر 
مشــاهده می شــود، هدف قربانیان ۳۲ مورد از 
قضایا، مطالبه تفریق و جداشــدن از شوهر شان 
بوده اســت. این رقم در سال گذشته ۳1 مورد 
ثبت شــده است که تفاوت چندانی در آن دیده 
نمی شود. این قربانیان بعد از ازدواج های اجباری 
و زیر سن مورد خشونت های گوناگون قرار گرفته  
و یا شــوهر معتاد داشته که قادر به تأمین نفقه 
خانواده خود نبوده  یا حتی قصد سوءاســتفاده 
از خانــم خود را داشــته و زمانی کــه خواهان 
تفریق شده مورد حمایت خانواده های خود قرار 
نگرفته اند و ازاین ســبب اقــدام به فرار از منزل 

کرده اند.
یافته های  رهایی از خشونت خانوادگی: 
گزارش نشــان می دهد که قربانیان در 4۲ مورد 
قضایا جهت رهایی از انواع خشونت های فیزیکی، 
لفظــی روانــی و توهین و تحقیــر از خانه فرار 
کرده اند. این رقم درسال مالی 1۳۹۶به  ۳4 مورد 
می رسید، یعنی قضایای فرار از منزل به منظور 
رهایی از خشونت 1۹ درصد افزایش یافته است 
که نشــان از افزایش خشونت خانگی علیه زنان 
دارد. این آمار نشان می دهد که متأسفانه هنوز هم 
زنان قربانی انواع مختلف خشونت ها در خانواده 
بوده که به اجبار  پا به فرار می گذارند. قربانیان این 
نوع قضایا اکثراً زنان و دخترانی بوده اند که بین 
سنین 1۶ تا ۳5 سال قرار داشته اند. در میان این 
قضایا 1 مورد قضیه فرار از منزل به بخش حمایت 
و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل مراجعه 

کرده که 1۶ ســال عمر داشته و برای رهایی از 
توهین و تحقیر خانــواده اش از خانه فرار کرده 

است.
در کنار قضایای فرار از منزل در سال جاری، 
 تعداد 17 مورد قضایای مربوط به افراد مفقوداالثر 
در این بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر 
ســاحوی کابل ثبت شده است که این قربانیان 
نخواسته  اند بعد از فرار، فامیل خود  یا کدام ارگان 
رســمی را در جریان بگذارند  یا  دو باره به خانه 
بر نگشته و بعد از بررســی و پیگیری های الزم 
قضایا واضح شده که آنان از منزل فرار کرده اما 
قصد و هدف آن به صورت واضح برای کارمندان 
کمیســیون روشن نشــده  یا اهداف مختلف و 
متفاوت با کتگوری های فوق در آن دخیل بوده 

است.

نمودار ذیل نشان دهنده اهداف فرار از 
منزل در جریان سال مالی 1397 است:

عوامل فرار از منزل
فرار از منزل یکی از پرچالش ترین معضالت 
سر راه زنان است که وضعیت قربانیان را به بحران 
می کشد، در ابتدا این چالش به عنوان یک مشکل 
شخصی  یا خانوادگی در نظر گرفته می شد، اما 
اکنــون به علت تأثیراتی که فرار زنان و دختران 
به بدنه جامعه وارد می کند این امر یک آســیب 
اجتماعی به شمار می رود. بنا بر یافته های دفتر 
ساحوی کابل کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، عوامل مختلف اجتماعی و خانوادگی 
در وقوع قضایــای فرار از منزل دخالت دارد، که 
در این بخش گزارش مورد بحث و بررســی قرار 

می گیرد.
بررســی های دفتر ســاحوی کمیسیون در 
سال 1۳۹7 نشــان دهنده آن است در فرار زنان 
از منزل پنج دسته از عوامل عمده نقش اساسی 
و تعیین کننده داشته است؛ از جمله 11۲ مورد 
قضیه، ۳۶ تن به دلیل خشــونت های شــوهر و 



دیگر اعضــای خانواده از منزل فرار کرده اند. این 
رقم نسبت به سال قبل افزایش را نشان می دهد، 
چون در ســال قبل این آمار بــه ۳۲ مورد بالغ 
می شــد. ۲1 تن به دلیل خشــونت های لفظی 
وروانی مجبور به ترک منزل شده اند که این آمار 
در مقایسه با سال 1۳۹۶ تغییر نکرده است. 11 
تن به دلیل داشــتن مشکالت جدی اقتصادی 
پا به فرار گذاشــته اند، 1۲ تن دیگر از قربانیان 
توسط مردان فریب داده شده و مردان فرار دهنده 
با وعده های دروغین آنان را اغوا کرده اند. ۳1 تن 
از قربانیان به دلیل رعایت نشدن حقوق بشری 
شان در خانواده مجبور به فرار شده اند، این رقم 
در ســال قبل ۳4 مورد بوده که آمار آن در سال 

1۳۹7 کاهش یافته است.
نمودار زیر عوامل فرار از منزل را نشان 

می دهد:
اول( خشــونت های خانوادگی: با بررســی 
قضایای فرار از منزل می توان گفت که ۳۶ مورد 
قضایای فرار از منزل به سبب خشونت و بدرفتاری 
از سوی شوهران و سایر اعضای فامیل قربانیان 
بوده اســت. هرچند برای زنان و همه انسان ها 
بهترین سرپناه و مکان امن خانه و اعضای خانواده 
آن ها ست، اما اشکال مختلف خشونت و تبعیض 

میان زنان و مردان یک خانواده و اعمال خشونت 
علیه زنان در این خانوداه ها ســبب می شود که 
دیگر خانواده و منــزل یک مکان مصون و امن 
برای زنان و دختران نباشد. فضای خشونت آمیز 
سبب می شــود که زنان و دختران از خانه فرار 
کنند. بنابراین یکی از عوامل فرار دختران و زنان 
از خانه شوهر و خانه پدر، خشونت هایی است که 
در آنجا بر آنها تحمیل می شود. این خشونت انواع 
مختلف دارد، از لت و کوب گرفته تا شکســتن و 
قطع اعضای بدن، کندن و تراشیدن مو و غیره، 
ســر انجام زنان و دختران بــا تحمل این همه 

خشونت ها مصمم می شــوند تا از همه تعلقات 
خانوادگی بریده و دست به فرار بزنند.

در این قسمت گزارش روایت یکی از قربانیان 
و اجراآت کمیسیون در قسمت رسیدگی قضیه 

وی را به عنوان ذکر می کنیم:
» ۲8 ساله ام، مدت هشت ماه قبل با کسی به 
نام ... ازدواج کردم، اما زمانی که به خانه شوهرم 
رفتم، از همان ابتدا مورد خشونت های گوناگونی 
چون توهیــن، تحقیر، لت و کــوب، آزار و اذیت 
جنسی و ... قرار گرفتم. با وجود این هم نخواستم 
از شوهرم شکایت کنم. اما زمانی که شوهرم از من 
تقاضا کرد تا با انجام دادن فعل نامشروع برایش 
پول بیاورم، دیگر ادامه زندگی با این وضعیت با او 
برایم دشوار شد و خواستم که مرا مجبور به انجام 
این اعمال زشت نسازد و بگذارد کنار شان بمانم 
و حاضــر بودم تمام کارهای خانه را انجام بدهم 
و از همــه فامیل مواظبت کنم، اما بگذارد که با 
آن ها یکجا باشم، اما شوهرم حرفم را قبول نکرد 
و به لت و کوبم  ادامه داد. تا این که احساس کردم 
شوهرم می خواهد مرا به قتل برساند. وقتی این را 
به خانواده پدرم گفتم، با تأسف   هیچکس حرفم 
را باور نکرد و نخواستند از من در چنین شرایط 
سختی حمایت  کنند. سر انجام مجبور شدم از 

خانه شــوهرم فرار کنم و به کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان پناه ببرم.«

از آنجایی که این خانم مورد خشونت فیزیکی 
قرار گرفته و مجبور به فحشا  شده بود و در عین 
حال حمایت اعضای خانواده شوهر و پدر را نیز 
با خود نداشت، مجبور شده بود که از خانه فرار 
کرده و به دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان مراجعه کند. این قربانی در 
اسرع وقت به یکی مراکز حمایتی زنان در شهر 
کابل انتقال داده شــد. بعد از سپری کردن یک 
مدت زمان خواست از شوهرش تفریق بگیرد که 

این مشــکل با همکاری مرکز حمایتی و تعیین 
وکیل مدافع برای وی در محکمه محترم فامیلی 
حل شــد و قربانی توانســت از شوهر خود جدا 
شده و تفریق بگیرد. جنبه جزایی این قضیه در 
سارنوالی محترم منع خشونت تحت دوران است، 
و شوهر این خانم تحت تعقیب ارگان های عدلی و 
قضایی قرار دارد، این خانم  بعد از یک مدت تحت 
تداوی بود و به خواست خودش، با اخذ تضمین 
توسط مراجع قانونی مربوطه، به یکی از برادرانش 
تسلیم داده شد. بخش حمایت و انکشاف حقوق 
زنان دفتر ساحوی کابل به صورت دوامدار از وی 
احوال می گیرد و فعالً در وضعیت مناسبی به سر 

می برد.
بررســی  در  روانــی:  دوم( خشــونت های 
قضایــای ســال 1۳۹7  تعــداد ۲1 مورد قضیه 
فرار از منزل که قربانیان آن ناپدید شــده اند در 
دفتر ساحوی کابل توسط فامیل و اقارب ایشان 
ثبت شده اســت، این بررسی نشان می دهد که 
این قربانیان مورد خشــونت های لفظی و روانی، 
تهدید و تبعیض جنسیتی قرار گرفته اند. قضایای 
مفقوداالثر و ناپدید شــدن توسط دفتر ساحوی 
کابل تحت پیگیری قرار گرفته، صرفاً روشن شده 
که این افراد از منزل فرار کرده و دالیل و اهداف 

آن روشن نیست.
ســوم( عدم رعایت حقوق بشــری زنان در 
خانواده ها: از قضایایــی که به این دفتر مراجعه 
کرده طی بررسی ها معلوم می شود که نابرابری 
جنســیتی، ناقص شــمردن زنان، جنس دوم 
پنداشتن زنان در برخی از خانواده ها، سبب شده 
که حقوق زنان در بعضی از خانواده ها و باألخره 
در اجتمــاع رعایت نشــده و ابتدایی ترین حق 

بشری برای شان داده نشود.
نامزدی اجباری، ممانعت از انتخاب همسر، 
ازدواج های زیر سن، ممانعت از تحصیل، از موارد 
نقض حقوق بشری به شــمار می رود که سبب 
شــده زنان، دختران جوان و نوجــوان از منزل 
فرار کرده و حقوق بشری خود را به این صورت 
مطالبه کنند. در این بخش گزارش به تحلیل و 
بررسی برخی از عمده ترین حق های بشری که  
نقض آن موجب فرار از منزل می شود، پرداخته  

شده است:
الف( ممانعت از انتخاب همسر: قربانیان 17 
مورد از قضایای فــرار از منزل به دلیل ممانعت 
از انتخاب همســر، خانه و خانواده خود را ترک 
کرده اند. ممانعت از انتخاب همســر و به ازدواج 
دادن دختران بدون رضایت و رغبت ایشان، یکی 
از رایج ترین و عام ترین مصادیق خشونت ها علیه 
زنان در افغانســتان اســت. در حالی که انتحاب 
همسر حق هر زن و مرد عاقل و بالغ است، هیچ 
شخصی حق ممانعت از انتخابات همسر را ندارد. 
چنانچه ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زنان 
ممانعت از انتخاب همسر را مصداقی از خشونت 
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علیه زنان پنداشته و این عمل را جرم محسوب 
کــرده و در ماده ۲7 این قانون در مورد مجازات 
مرتکبــان این جرم، چنین صراحت دارد: هرگاه 
شخصی مانع ازدواج زن شود  یا حق انتخاب زوج 
را از وی سلب کند حسب احوال به حبس قصیر 

محکوم می شود.۳
علی رغم ضمانت های قانونی فوق، 17 تن از 
قربانیان به دلیل ممانعت از انتخات همسر و عدم 
رعایت حق آزادی ازدواج وی توسط خانواده های 
خود، از منزل فرار کرده تا با فرد مورد نظر خود 

ازدواج کند.
ب( ازدواج و نامزدی اجباری: یکی از عوامل 
عمده و مهم فرار از منزل، نامزدی های و نکاح های 
اجباری اســت. بررسی ها نشان داده است که در 
جریان سال مالی 1۳۹7 شماری از قربانیان فرار 
از منزل به ســبب نامزدی اجباری و ازدواج های 

اجباری به کمیسیون مراجعه کرده اند .
در سال جاری7 تن از قربانیان فرار از منزل 
به منظور فسخ نامزدی که به اجبار صورت گرفته 
بــود، به مراکز حمایتی راجع شــده و با معرفی 
وکیــل مدافع از قربانیان حمایت صورت گرفت. 
 هم چنین شــماری از قربانیان با هدف رهایی از 
ازدواج اجباری به دفتر ســاحوی کابل مراجعه 
کرده که از طریق کمیســیون مســتفل حقوق 
بشر افغانســتان به ارگان های مربوطه راجع و از 
قربانیان حمایت صورت گرفته است. قوانین نافذه 
کشور در مورد صراحت دارد و ماده 5 قانون منع 
خشونت علیه زنان، نکاح اجباری را جرم پنداشته 
و در مــاده ۲۶ این قانــون در مورد مجازات آن 
چنین مقرر داشته اســت: هرگاه شخصی زنی 
را که ســن قانونی ازدواج را تکمیل کرده بدون 
رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح در آورد، حسب 
احوال به حبس متوســط، که از دو سال کمتر 
نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق به احکام 

قانون فسخ می شود.4
با وصــف اینکه در مــورد ممنوعیت نکاح 
اجباری ضمانت هــای قانونی وجــود دارد، اما 
برخی از خانواده ها این حــق را نادیده گرفته و 
حقوق بشری زنان و دختران را نقض می کنند و 
خالف میــل، آن ها را به اجبار نامزد و یا به عقد 
ازدواج شخص مورد نظر خانواده در می آورند که 
هیچکدام این پیوندهــا موفق نبوده و بزودی از 
هم می پاشد و یا قربانیان دست به فرار از منزل 

می زنند.
در این قســمت یکی از قضایایی که قربانی 
آن به دلیل ازدواج اجباری از منزل فرار کرده به 

عنوان مثال ذکر می شود:
»  دختری 1۹ ساله، باشــنده یکی از والیات 
تحت پوشش، به دفتر ســاحوی کابل مراجعه 
کرده و علت فرار خــود  از منزل را چنین بیان 

۳. . قانون منع خشونت علیه زن، مواد 5 و ۲7
4. . قانون منع خشونت علیه زن، ماده ۲۶

می کند: مدت یک ســال قبل با شخصی به نام 
 ... به خواست فامیلم نامزد شدم.  من با این پیوند 
راضی نبودم. نامزدم از این موضوع خبر شده بود 
و بــه این دلیل همواره از ســوی نامزدم تهدید 
می شــدم و برایم همیش می گفــت که بعد از 
عروسی مرا خواهد کشت. این مشکلم را با فامیل 
در میان گذاشتم اما هیچ توجه نشد. از اینکه مرا 
خانواده ام حمایت نکرده و از سوی دیگر مرا جبراً 
نامزد کرده اند، مجبور شدم خانه را ترک کرده و 
فرار کنم. اکنون به کمیسیون مراجعه کرده ام تا 

از من حمایت کند.«
موصوف  به دفتر ســاحوی کابــل مراجعه 
کــرده و تقاضای همــکاری و حمایت کرد. وی 
افزود که نمی خواهد دوباره به چنین سرنوشتی 
گرفتار شود و هراس دارد که نامزد وی با تهدید 
به خودش و اعضای فامیلش صدمه برســاند. از 
اینکه این دختر  تحت تهدید شدید امنیتی قرار 
داشت و خانواده وی نیز او را کمک نمی کردند، 
دفتر ساحوی کابل وی را برای پیگیری قضیه اش 
و برای حفاظــت به یکی از مراکز حمایتی زنان 
معرفی کرد، تا در مرکز حمایوی زنان قضیه فسخ 

نامزدی وی نیز پیگیری شود.
از اینکه دختر یادشده نیاز به همکاری های 
حقوقی داشــت، دفتر ساحوی کابل با همکاری 
مرکــز حمایتی زنــان بــرای وی وکیل مدافع 
استخدام کردند. قضیه وی در مدت بیشتر از دو 
ماه به نفع قربانی فیصله شد. بعداً با گفتگوهای 
مداوم با خانواده دختر، برادر بزرگ وی که متأهل 
است با تعهد و ارائه تضمین خواهر خود را تسلیم 
شد. با پیگیری که بعد از تسلیمی قضیه از سوی 
مرکز حمایتی صورت گرفته، اکنون یادشده به 
یکی از دوره های سوادآموزی مشغول فراگیری 

سواد و علوم دینی است.
ج( ازدواج های زیر سن: نامزدی و نکاح قبل 
از اکمال سن قانونی یکی از چالش های بزرگ و 
مصداقی از خشونت علیه زنان پنداشته می شود؛ 
برخــی از خانواده هانه تنهابــه ازدواج اجباری 
دختران بالغ، بلکه به ازدواج اجباری دختران زیر 
سن شان نیز اقدام می کنند. این امرسبب فرار از 
منزل دختران زیر سن می شود. در حالی که در 
قانون مدنی افغانستان ازدواج قبل از اکمال سن 
قانونی مجاز نبوده و ممنوع است. ماده 7۰ قانون 
مدنی افغانستان در زمینه چنین صراحت دارد: 
»اهلیت ازدواج و قتی کامل می شــود که اناث 
سن شانزده ســالگی و ذکور سن هژده سالگی را 
تکمیل کرده باشد.«  هم چنین ماده 71 این قانون 
مقرر داشــته: »هرگاه دختر سن شانزده سالگی 
را تکمیل نکرده باشد نکاح وی تنها توسط پدر 
صحیح التصرف و یا محکمه با صالحیت صورت 
گرفته می تواند، عقد نکاح دختر کمتر از 15 سال 

به هیچ وجه جواز ندارد.«5
5. . قانون مدنی افغانستان، ماده 7۰ و 71

به همین ترتیب قانون منع خشونت علیه زن، 
نکاح دختران قبل از اکمال سن قانونی را مصداقی 
از خشونت دانسته و آن را عمل مجرمانه دانسته 
و مقرر داشته است که: »هرگاه شخصی زنی را 
که سن قانونی را تکمیل نکرده باشد به عقد نکاح 
درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که کمتر 
از دوسال نباشــد محکوم و نکاح و نامزدی وی 
فسخ می شود.«۶ با آنکه ضمانت های قانونی کافی 
در این زمینه وجود دارد، اما برخی از خانواده ها 
اطفال زیر ســن قانونی خــود را وادار به ازدواج 
می کنند و این امر سبب می شود که قربانیان این 

وضیعت را تحمل نتوانسته و از خانه فرار کنند.
در این قسمت یک قضیه به عنوان مثال ذکر 

می شود:
»دختری 15 ساله به نام ... به دفتر ساحوی 
کابل مراجعه کرده و چنین شــکایت می کند: 
»زمانی که  1۳ ســاله بودم، بدون رضایتم مرا به 
شخصی که سن نسبتاً باالتری داشت، به ازدواج 
دادند. اکنون من یک دختر دارم. در دو سال که 
من در خانه شوهرم به سر می برم همواره مورد 
خشــونت قرار گرفته ام. مدتی شــده که شوهر 
و خســرم مرا مورد تهمت و لت و کوب بیشــتر 
قرار می دهند و اجازه دیــدن اقاربم را نیز برایم 
نمی دهند. من این وضیعت را تحمل نتوانسته از 
خانه فرار کردم  و می خواهم از شوهرم جدا شوم 
و هیچگاه نمی خواهم دو باره به آن خانه برگردم.«
کارمندان بخش حمایت و انکشــاف حقوق 
زنان دفتر ســاحوی کابل، پس از ثبت و بررسی 
قضیــه موصوف ، دریافت کــه وی می خواهد تا 
پذیرش خانواده، به خانه امن برود و ســپس به 
خانه پدر خود برده شــود. از این که وی در مورد 
آدرس کامل خانواده اش درست معلومات نداشت، 
برای پیگیری قضیه به یکی از مراکز حمایتی زنان 

معرفی شد.
در عین حال، قربانی خواهان تفریق به سبب 
ضرر نیز بود، بنابراین نیــاز بود  قضیه از طریق 
محکمه پیگیری شــود. دفتر ســاحوی کابل با 
همکاری مراکز حمایتــی زنان جهت پیش برد 
دعوای وی، برایش وکیل مدافع اســتخدام کرد. 
ســرانجام دفتر ســاحوی کابل به درخواست و 
رضایت شخص شاکی، فامیل وی را به کمیسیون 
خواســت و بعد از چندین گفتگو، پدر قربانی با 
ارائه تضمین به مرکز حمایتــی، دختر خود را 
تسلیم گرفته به خانه خود برد. قضیه وی تا اکنون 
در محکمه فامیلی تحت رسیدگی قرار دارد. وی 
همچنین توانســت د ر مدت بیشتر از چهار ماه 
حکم تفریق به ســبب ضرر را از محکمه بگیرد، 
اما موضوع نفقه وی تحت دوران محاکماتی قرار 

دارد.
د(توهیــن و تحقیر: رفتار اعضــای فامیل 
به خصوص بزرگان یک خانواده، امری بســیار 

۶. . قانون منع خشونت علیه زن، ماده ۲8
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حساس و تأثیرگذار است. بعضی از حرکت ها و 
رفتار پدر یا مادر و گاهی خواهر و برادر، ناخواسته 
و ناآگاهانه، شخصیت دختران جوان را کوچک 
و ضعیف می کند. نوع دیگری از خشونت روانی 
و تحقیر افراد، اِعمــال تبعیض و نادیده گرفتن 
یک دختر جوان در خانواده اســت. در برخی از 
خانواده هــا به صورت واضح میان فرزندان دختر 
و پســر خود تفاوت قایل می شــوند و در برخی 
موارد میان دختران خانواده هم تفاوت قایل شده 
و براســاس ظاهر آنان قضاوت و رفتار می کنند. 
توهین، تحقیر و نادیده انگاری افراد در خانواده به 
هر شکلی که باشد، نوعی خشونت و بی احترامی 
نسبت به شــخصیت و کرامت انسانی دختران  
است و این بی احترامی به شکلی از اشکال عکس 

 العمل منفی در مخاطب ایجاد می کند.
هرچند توهین و تحقیر از نگاه قوانین نافذه 
کشور حســب ماده 5 قانون منع خشونت علیه 
زنجرم پنداشته شــده و در ماده ۲۹ این قانون 
مقرر شــده است که »شخصی که زن را دشنام 
دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال به 
حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم 
می شــود.«7 اما هنوز هم در برخی از خانواده ها 
دختــران با انواع مختلفــی از رفتار تحقیر آمیز 

مواجه اند.
بررســی های انجام شده نشان می دهد حتی 
اگــر فردی را در ذهن خــود تحقیر کنیم و در 
درون، وی را کوچک بشــماریم این برداشــت 
ذهنی در رفتار ما با آن شــخص تأثیر می گذارد 
و باألخره آشکار می شود و سبب دلسردی افراد 
در خانوده ها می شــود. گاهی برای رهایی از این 
وضیعت دختران جوان از خانه فرار کرده و به یک 
آینده نامعلوم پناه می برند. شــرح قضیه یکی از 
قربانیان قضایای فرار از منزل که به سبب توهین 
و تحقیــر از خانه فرار کرده و به دفتر ســاحوی 
کابل مراجعه کرده به عنوان مثال در این قسمت 

گزارش ذکر می شود:
»دختری  17 ساله به نام  ... به دفتر ساحوی 
کابل مراجعه کرده و چنین  شکایت کرده است: 
»از هنگام کودکی تا اکنون همواره مورد توهین 
و تحقیــر خانواده قرارگرفته ام. همیشــه به من 
 می گفتند که دختر ایشــان نیستم و مرا از سر 
کوچه پیدا کرده اند. هم چنین همیشــه به من 
شک می کردند و می گفتند تو باعث سرافکندگی 
و ننگ خانواده ای و کاش در خانه ما نمی بودی. 
سال ها این تحقیرها اذیتم کرد و باألخره احساس 
تعلقم را  به خانواده از دست دادم. احساس تنهایی 
و ناامیدی می کردم. سرانجام از خانه فرار کردم و 
تــا زمانی که وضعیت فامیل از این لحاظ بهبود 
نیابد و از توهین و تحقیر من دست نکشند، هرگز 
نمی خواهــم به خانه بروم، و از اینکه جایی برای 
رفتن نداشتم به کمیسیون مستقل حقوق بشر 

7. . همان، ماده ۲۹

آمده ام که از من حمایت کند.«
قربانی بنا بر درخواســت رســمی خودش، 
توســط دفتر ســاحوی کابل به یکی از مراکز 
حمایتی زنان معرفی شــد. هم چنین کارمندان 
بخش حمایت زنان دفتر ساحوی کابل با فامیل 
وی تماس گرفتند و آن ها را به دفتر ســاحوی 
کابل دعوت کردند. میان خانواده دختر، مشاور 
روانی از مرکز حمایتی و قربانی در دفتر ساحوی 
کابل ســه مرتبه نشســت برگزار شد که بعد از 
چندین نشست و گرفتن تعهد از فامیل قربانی، 
قربانی قبول کرد که دو باره به خانه برده شود. بعد 
از مدتی قربانی دوباره به خانواده خود ادغام شد. 
کارمند بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، پس 
از تســلیمی چندین بار احوال قربانی را گرفته و 

فعالً در وضعیت بهتری به سر می برد.
چهارم( عرف و سنت های ناپسند: چنان که 
تذکر رفت، فــرار زنان و دختران از منزل دالیل 
متعدد دارد، اما یکی از چالش های عمده و دالیل 
اصلی این مشــکالت عرف و سنت های ناپسند 
در افغانستان اســت؛ بد دادن، ازدواج های بدل، 
گهواره خویشــی از نمونه های عرف و سنت های 
ناپسند در افغانستان است که ساالنه بیشترین 
قربانی را از زنان این کشــور می گیرد. در چنین 
ازدواج ها هیچ گاه رضایت طرفین مد نظر گرفته 
نمی شود. این رفتار ها خود یکنوع خشونت علیه 
زنان شمرده می شود. اما علی رغم مخالف صریح 
آموزه های دینی و احکام قوانین نافذه کشــور با 
این گونه رسم و رواج ها، برخی از خانواده ها هنوز 
پا بنــد آن اند و با تن دادن به این عرف ها، زنان و 

دختران عضو فامیل خود را قربانی می کنند.
ماده ۶۹ قانون مدنی افغانستان صراحت دارد 
کــه در عقد ازدواج بــدل، زن، بدل زن دیگری 
قــرار نمی گیــرد.8 از این ماده قانــون می توان 
اســتنباط کرد که ازدواج بدل به آن صورتی که 
در جامعه اتفاق می افتد، در تضاد با احکام قانون 
قرار داشــته و هیچ عقدی در بدل عقد دیگری 
معامله نمی شود، هرچند که مستقل هم باشد. 
حکم سایر عرف ّهای ناپسن ه در قوانین مختلف از 
جمله قانون منع خشونت علیه زنان روشن  است 

و الزم به یاد آوری دوباره آن نیست. 
در این قسمت گزارش مثالی از قضایای فرار 
منزل که عامل آن عرف و ســنت های ناپســند 

است، ذکر می شود:
»دختری ۲1 ساله به نام ... به دفتر ساحوی 
کابل مراجعه کرده چنین شکایت کرد: »زمانی 
که 7 سال داشتم، فامیلم مرا به نام پسر مامایم 
کرده  بودنــد  و باهم توافق کرده بودند که وقتی 
ما کالن شدیم، با هم ازدواج کنیم. اما وقتی من 
جوان شدم متوجه شدم که پسر مامایم مشکل 
عصبی دارد. بنابراین  از فامیلم درخواست کردم 
که مرا وادار به عروســی با آن پســر نکنند، اما 

8. . قانون مدنی افغانستان، ماده ۶۹

فامیلم قبول نکــرد. من برای اینکه نمی خواهم 
با یک شــخص دیوانه عروسی کنم، از خانه فرار 
کردم و به  کمیســیون مستقل حقوق بشر پناه 

آوردم تا از من حمایت کند.«
کارمندان دفتر ســاحوی کابل کمیسیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان با همکاری 
مشاوران مرکز حمایتی طی چندین نشست با 
فامیل وی، فامیل  دختر  را قناعت داد که تصمیم 
آنها خالف موازین قانونی اســت. سرانجام پدر 
دختر تعهد سپرد که بدون رضایت دخترش او را 
وادار به ازدواج نکند. بعداً قضیه در ریاست محترم 
حقوق وزارت عدلیه ثبت شده و جهت پیگیری 
بیشــتر برای متضرر یک وکیل مدافع استخدام 
شــد. از اینکه قضیه در حد فسخ نامزدی بوده 
و شــخص مقابل دچار مشکالت روانی بود، این 

قضیه  از سوی ریاست حقوق حل شد.
پنجم( فریــب دادن قربانیان: یکی از عوامل 
عمده و مهــم در قضایای فرار از منزل دختران، 
فریب دادن آن ها توســط اشخاص متفاوت، در 
حاالت متفاوت اســت. براســاس بررسی قضایا 
و گفته های دختران قربانــی، یک تعداد مردان 
اســتفاده جو و فریبکار با سوءاســتفاده از فقر، 
نیازمندی ها و مجبوریت های دختران و زنان به 
شیوه های خیلی زیرکانه دختران جوان را شکار 
دام خود کــرده و از ضعف آن ها سوء اســتفاده 
می کنند. اکثراً این اشــخاص با بهانه ها و طرح 
وعده هــای دروغین امــا جذاب، نظیــر وعده 
به ازدواج، زمینه ســازی بــرای ادامه تحصیل، 
فراهــم آوری فرصت هــای کاری، فراهــم آوری 
امکانات خوب زندگی و ســفر به خارج از کشور 
و غیره، دختران جــوان را راضی به ترک منزل 
و می کنند و زمانی که دختران معصوم با فریب و 
نیرنگ چنین اشخاص منزل خویش را ترک کرده 
و فرار کردند و به این اشخاص پناه بردند، مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرند. آن زمان تازه متوجه 
می شوند که همه این سخنان  فریبی بیش نبوده 
است . اما زمانی که قربانیان متوجه اشتباه خویش 
و فریب این گونه اشخاص می شوند، دیگر خیلی 
دیر شده اســت. آن زمان قربانیان فریب خورده 
نه راه برگشــت دو باره به خانه خود دارند، نه در 
جامعه مصونیت دارند و نه شخص فریب دهنده 
در کنارش اســت. سرنوشت اینگونه قربانیان به 

شدت تاریک و غم انگیز است.
آنگونه که نمودار فوق نشــان داده اســت، 
در ســال مالی 1۳۹7  تعداد 1۲ تن از قربانیان 
قضایــای فرار از منزل به دلیل فریب مردانی که 
قربانیان به آنها اعتماد کرده، خانه و فامیل خود را 

ترک کرده و دست به فرار از منزل زده اند.
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د کندهار د سیمه ییز دفرت کاري 
ټیم بولدک ولسوالۍ ته کاري 

سفر وکړ

د ۱۳۹۷ کال د ســلواغې لــه ۲۲ تــر ۲۴ 

نیټې د کندهار د سیمه ییز دفرت د ماشومانو، 

امبودزمن او ښځو د حقونو د څانګو مسئولینو 

پــه بولدک ولســوالۍ کې د ماشــومانو، ميل 

پولیســو او ښــځو د برشي حقونــو د څارنې او 

د بــرشي حقونو د پوهاوي پــه برخه کې د یو 

لــړ غونډو د جوړولو او چارواکو رسه د ســتونزو 

د رشيکولو په موخه يادې ولســوالۍ ته کاري 

سفر وکړ.

)د برشي حقونو پېژندنه( تر 
رسلیک الندې  پولیسو ته دوه 

ورځنی ورکشاپ ورکړل شو
ورکشاپ چې د کب میاشتې له )۱۵ــ۱۶( 

نېټــې پورې يــې دوه ورځــې دوام وکړ پکې د 

ارزګان والیت د امنیه قوماندانۍ کارکوونکو، د 

تروریزم مدیریت کار کوونکو، د حوزو منسوبینو 

او یو شــمېر نورو نظامیانو ګډون کړی وه، چې 

شمېر یې۲۳ تنو ته رسیده.

ارزګان: د ښځو، سولې او امنیت 
په اړه استامعیه غونډه وشوه

د ۱۳۹۷ کال د کــب پر ۱۵ نیټه د ارزګان 

د برشي حقونو د خپلواک کمیســیون والیتي 

دفرت د ښځو، سولې او امنیت په تړاو د ارزګان 

واليت په مقام کې استامعیه غونډه وکړه.

پــه یــاده غونډه کــې ارزګان والیــت ته د 

مرکزي دفرت څخه د راغــيل هیئت ) څارنوال 

نقیب الله برشي، شــاهده برمــل، عرفان الله 

الروي( په ګډون د ارزګان والیت وايل اسدالله 

ســعید، د اســتناف محمکې رئیس فهیم الله 

نیازي، د اســتناف څارنوالــۍ رئیس څارنوال 

اســدالله وزیري، د حج و اوقافو رئیس مولوي 

حمدالله، د والیتی شــورا غړو، د مدين ټولنې 

اســتازو، د ښــځو چــارو رئیســې او د مکاتبو 

ښــځینه زده کوونکو ګــډون کــړی و، په ياده 

غونــډه کې ۷۱ تنو ګډون کــړی و چې ډېری 

يې ښځې وې.

د ارزګان د تخنیکي او مسلکي زده 
کړو له انسټیټوټ رسه د همکارۍ 

هوکړه السليک شوه
نیټــه   )۱۱( پــر   کــب  د  کال  د ۱۳۹۷ 

د ارزګان والیتــي دفــرت رسپرســت حاجــي 

عبداالحد » بهایی« د ارزګان والیت د تخنیکي 

او مســلکي زده کــړو د انســټیټیوټ د رئیس 

ښــونیار صدیــق اللــه »هانــد« رسه د ارزګان 

والیتي دفرت او د تخنیکي او مســلکي زده کړو 

د افغانستان د برش د حقونو 
خپلواک کميسيون 

د سيمه ييزو او واليتي 
دفرتونو فعاليتونه

ماهنامه حقوق بشر
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د انســټیټوټ تر منــځ د دوه اړخیزو همکاریو  

تفاهمنامه السليک کړه.

د تخنیکي او مسلکي زده کړو د انسټیټوټ 

امــر د ارزګان والیتــي دفــرت رسپرســت ته د 

همکارۍ ډاډ ور کــړ او زیاته یې کړه چې موږ 

ژمن یــو د ارزګان د بــرشي حقونو د خپلواک 

کمیســیون رسه د بــرشي حقونــو د نقــض د 

مخنیوي، د برشي حقونو د موضوعاتو د عامه 

پوهــاوي او ال پراختیا لپاره تاســو رسه بشــپړ 

همکار اوسو.

کندهار: د تاوتریخوايل په تړاو د 
پوهاوي غونډه جوړه شوه

د ۱۳۹۷ ل کال د کــب  پــر )۲۲( نیټه د 

کندهــار د برشي حقونو د ســیمه ییز دفرت د 

ښځو د برشي حقونو د مالتړ څانګې د کندهار 

د دامــان ولســوالۍ د ناقلینو پــه کيل کې د 

کورنیو د یو شــمېر ښــځینه وو رسه د ښځو پر 

وړانــدې د تاوتریخوايل او د هغــه د ډولونو په 

برخه کې د پوهاوی غونډه وکړه.

ارزګان: د پوهنې ریاست د )۳۱( 
تنو کارکوونکو رسه د عامه 

پوهاوي غونډه وشوه
د روان ۱۳۹۷ کال د کــب پــر ۱۸ نیټه د 

افغانســتان د ارزګان والیتــي دفــرت د ارزګان 

والیت د پوهنې ریاست د )۳۱( تنه کارکوونکو 

رسه د  پوهنې ریاســت د تدریيس مرســتیال 

د کار پــه دفرت کې د ماشــومانو د حقونو او د 

هغــوی د نه ځورونې تر رسلیک الندې د عامه 

پوهاوي غونډه وکړه.

د افغانســتان د برشي حقونــو د خپلواک 

کمیســیون  راغــيل پالوي محــرتم نقیب الله 

بــرشي او د ارزګان والیــت د بــرشي حقونو د 

کمیســیون رسپرســت د یادې موضوع په اړه 

ویناوې وکړې او د ماشومانو د حقونو، د هغوی 

د نه ځورورنــې، د تعلیم حق، د روزنې حق، د 

ماشومانو د قاچاق او د برشي حقونو د بنسټي 

معیارونو په اړه یې هر اړخیز معلومات وړاندې 

کړل.

ارزګان: ۱۲ تنه ښځینه مدين 
فعالینو رسه د برشي حقونو د 

عامه پوهاوي غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۷ کال د کــب پــر ۱۸ نیټه د 

ارزګان والیتــي دفرت د ارزګان والیت د ښــځو 

د مدين ټولنې لــه ۱۲ تنو مدين فعالینو رسه 

د بــرشي حقونو د عامه پوهــاوي غونډه جوړه 

کــړه، پــه دې غونډه کې چــې د مرکزي دفرت 

څخــه د راغــيل هیئت غړې شــاهده برمل په 

اسالم او وضعي قوانينو کې د ښځو د حقوقنو 

پــه تړاو خــربې وکړې او زیاته یــې کړه چې د 

دې ډول غونــډو موخه د ښــځو د حقونو اړوند 

د عامه پوهاوي کچه او د دوامدارې ســولی په 

ټینګښت کې د هغوی د رول ارتقا ده.

ارزګان: د ۱۰ تنو ښځو رسه د 
برش حقونو د عامه پوهاوي 

غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۷ کال د کــب پــر ۱۴ نیتــه 

د ارزګان والیــت د بــرشي حقونــو د خپلواک 

کمیســیون والیتي دفرت د غونډو په تاالر کې 

د برشي حقونو د عامه پوهاوي غونډه وشوه.

په دې غونډه کې د ارزګان والیت لس تنه 

ښځو ګډون کړی و چې د برشي حقونو  په اړه 

يې معلومات ترالسه کړل.

د ارزګان والیت د لوړو زده کړو 
موسسې رسه د همکارۍ هوکړه 

السليک شوه

 )۹( پــر   حــوت  د  کال   ۱۳۹۷ روان  د 

نیټــه د ارزګان والیت د بــرش حقونو  خپلواک 

کمیسیون رسپرست حاجي عبداالحد بهایي د 

ارزګان والیت د لوړو زده کړو موسسې د رئیس 

پوهنیار اسدالله نور رسه د ارزګان والیتي دفرت 

او د ارزګان د لوړو زده کړو موسســې تر منځ د 

دوه اړخیزو همکاریو  هوکړه ليک السليک کړ.

د ګردیز سیمه ایز دفرت رئیس 
په ۲۰۱۸ کال کې د پکتیا والیت 

دغوره رئیس په توګه معريف شو

په پکتیا والیت کې د) خورشید سحر مدين 

ټولنې( له لوري د یوې آزادې ټولپوښــتنې په 

پایله کې د ۱۳۹۷ کال د کب میاشتې پر ۱۵ 

نېټه  د ګردیز ســیمه ایز دفرت د رئیس پوهنیار 

نوراحمد شــهیم په ګــډون د پکتیا والیت ۱۲ 

غوره رئیسان او مدیران معريف شول.

د خورشید ســحر مدين ټولنې مرش نقیب 

الله ملکزي لومړی ګډونوالو ته ښــه راغالست 

وویــل او وروســته یې پر هغې پروســې خربې 

وکړې چې لــه مخې یې پــه ۲۰۱۸ کال کې 

غوره رئیسان او مدیران په نښه شول.

ارزګان: قاضيانو او څارنواالنو ته 
درې ورځنی ورکشاپ ورکړل شو 

د ۱۳۹۷ د کــب لــه ۱۸ تــر ۲۰ نېټــې د 

ارزګان والیت اســتیناف څارنوالۍ څارنواالنو، 

پاتې په 19 مخ کې
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فعالیت دفترهای 
ساحوی و والیتی
حوت  1397

دفتر ساحوی کندز
و  »حقوق  آموزشی  نشست   برگزاری 
امتیازات افراد دارای معلولیت« در بغالن 

مرکزی

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
کندز با در نظرداشت وظایف  خویش در اجرای 
قوانیــن ملــی و بین المللی به منظــور بهبود 
وضعیت حقوق بشــری معلوالن و بازماندگان 
شهدا، نظارت های دوامدار، حمایت و دادخواهی 
مؤثر و نشست های آموزشی و آگاهی دهی را با 
اقشــار مختلف جامعه به راه انداخته است که 
نتایج مؤثری   داشــته اســت. بدین منظور این 
بخش جلســه ای را با اشتراک ۳۰ تن از اقشار 
مختلف جامعه در ولســوالی بغــالن مرکزی 
برگزار و درباره موضوعات قانون اشخاص دارای 
معلولیت و مفاد کنوانســیون اشــخاص دارای 
معلولیت و اضرار مواد مخدر و نقش خانواده ها 
در جلوگیری از این مواد کشنده و دیگر موارد 

حقوق بشری بحث و تبادل نظر کرد.

بردن  »بلند  آموزشی  کارگاه   برگزاری 
اداره های محلی برای دادخواهی  ظرفیت 

حقوق اطفال«

بخش حقوق بشر دفتر ســاحوی یوناما با 
همکاری دفترساحوی کندز کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر، کارگاه آموزشی را با عنوان »بلند 
بردن ظرفیت اداره های محلی برای دادخواهی 
حقــوق اطفال« با اشــتراک ۲5 تن از اعضای 
شوراهای قومی، علمای دینی و متنفذان محلی 
ولسوالی های والیت کندز در تاالر همایش دفتر 

ساحوی کمیسیون، برگزار کرد.
در این کارگاه آموزشــی درباره موضوعاتی 
چون   حقوق اطفال از دیدگاه اسالم، میثاق های 
بین المللــی، محافظــت اطفــال در منازعات 
مســلحانه، کد جزا، حقوق اطفال در شریعت 
اســالم و برخی قوانین نافذه کشــور، حقوق 
اطفال در اسناد بین المللی، اضرار پدیده منفور 

بچه بازی و استخدام اطفال در گروه های مسلح« 
توسط بسم اهلل وزیری و نذراهلل نذیر، همکاران 
بخش اطفال کمیسیون و لوکا بروکری، مسؤول 
بخش حقوق بشر دفتر ساحوی یوناما، معلومات 

داده شد.

برگزاری نشست هماهنگی رسانه ها
نشست هماهنگی رسانه های والیت کندز 
از ســوی بخش آمــوزش و مطبوعــات دفتر 
ســاحوی کندز با اشتراک 15 تن از مسئوالن 
و خبرنگاران رسانه های دیداری، شنیداری در 

تاالر همایش این دفتر، برگزار شد.
در جریان برنامه، پــس از صحبت رئیس 
دفتــر ســاحوی کنــدز، خبرنگارانــی چون 
فیصــل نوری )ســالم وطنــدار(، اجمل کاکر 
)پژواک(، عبداهلل ســاحل )تلویزیون شمشاد(، 
شــهباز صابری ) تلویزیون خــاور( و عنایت اهلل 

دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براي 
دسترسي به هدف هاي حقوق بشری خویش که در چهارچوب وظایف 
قانونی و مسؤولیت رسمی آن مسجل شده است، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایسته به  انجام 
رســانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی نیز بخشــی از کوشــش های 
صورت گرفتــه در ترویــج فرهنگ و تقویت ارزش هــا و فعالیت های 
حقــوق بشــری تلقی می شــود. از آن جایی کــه دامنه  ایــن فعالیت ها 
گســترده اند و ماهنامه حقوق بشر ظرفیت محدودي دارد، بنابراین، در 
هرشماره، چکیده ای از فعالیت های انجام شده حقوق بشری برای اطالع 

شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبســایت کمیسیون 

.www.aihrc.org.af :مستقل حقوق بشر افغانستان بخوانید
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خلیق ) رادیــو بیان شــمال( و برخی دیگر از 
اشــتراک کنندگان در مورد اهمیت نشســت 
هماهنگی رسانه ها صحبت کرده اظهار داشتند 
که رسانه های والیت کندز آماده اند برای پخش 
و نشر موضوعات حقوق بشری، اضرار خشونت 
علیه زن و به ویژه به منظور برگزاری برنامه های 
آگاهی در مورد مذاکرات صلح افغانســتان که 
باید حقوق زنان، آزادی بیان و دیگر ارزش های 

مدنی صدمه نبیند، تالش کنند. 

»آموزش  آموزشــی  برنامه  برگزاری 
معلم به طفل« در والیت تخار

دور نخست برنامه آموزشی »آموزش معلم 
به طفل« برای  ۲۰  تن از معلمان مکاتب مختلف 
والیت تخار در مورد حقوق اساســی اطفال از 
سوی دفتر ســاحوی کندز به مدت دو روز )از 
تاریخ 14 تا 15 حوت 1۳۹7 خورشــیدی( در 
تاالر مدیریت لیســه نسوان بی بی حوا در شهر 

تالقان  برگزار شد. 
دراین برنامــه موضوعاتی چــون: معرفی 
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
و مکلفیت هــای آن، رهنمود آموزشــی، مواد 
کنوانسیون حقوق طفل و پروتکل های اختیاری 
آن، اعالمیه جهانی حقوق کودک، برخی احکام 
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، جلوگیری و 
آگاهی از پیامدهای کار شاقۀ اطفال، مواد )54 
و 58( قانون اساسی افغانستان و ماده ۳۹ قانون 

معارف تبیین و آموزش داده شد. 

نظارت بــر وضعیت حقوق بشــری 
معلولین در والیت بغالن

بخش حمایت و انکشــاف حقوق اشخاص 
دارای معلولیت دفتر ســاحوی کندز بر اساس 
برنامه کاری خود به ولسوالی های بغالن جدید، 
پلخمری، دوشی، خنجان وقریه های این والیت 
ســفر کاری انجام داند. همکاران این بخش در 
ارتباط با میزان دسترسی معلولین به حق کار 
و اشتغال، حق آموزش و پرورش، حق صحت، 
حقوق سیاسی، مشکالت و چالش های موجود 
آن هــا، مصاحبه هایی انجام دادند که بر مبنای 
آن افراد دارای معلولیت و ورثه شــهداء از نبود 
زمینه های کار و اشتغال، آموزش درست، حق 
صحــت، زمینه تطبیق حقوق سیاســی، نبود 
تشناب ها در گوشه و کنار شــهر و بازار، نبود 

راه های آسان و تسهیالتی برای رفت و برگشت 
به اماکن عامــه و ادارات دولتی و غیردولتی و 
کمبود معاش و امتیازات، شــکایت داشــته و 
دولت را متهم به بی پروایی در مقابل معلولین و 

ورثه شهداء کردند.

حقوق  »آموزش  تفاهم نامــه  امضای 
بشر« با دانشگاه دولتی کندز

تفاهمنامــه »آموزش حقوق بشــر« میان 
ریاســت دفتر ساحوی کندز و ریاست دانشگاه 
دولتــی کنــدز به تاریــخ ۲۶ حــوت 1۳۹7 
خورشیدی، توسط رؤسای هردو اداره به امضا 

رسید.
پیــش از امضــای تفاهم نامــه »آموزش 
حقوق بشر«، ســید حفیظ اهلل فطرت، رئیس 
دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانستان اظهار داشت هرچند آگاهی از 
مطالب و موضوعات حقوق بشــری برای همه 
شهروندان کشــور الزم اســت، اما آموزش و 
تدریس مضمون حقوق بشر برای دانشجویان 
دانشــگاه ها یک نیاز اساســی بوده که از یک 
سوی زمینه را برای گسترش آگاهی و نهادینه 
شدن ارزش های حقوق بشری درمیان استادان 
و دانشجویان و نهادهای علمی مساعد ساخته 
و از ســوی دیگر زمینه آگاهی افراد جامعه را 

فراهم می سازد.
هم چنین دکتر خیبر  سیفی، رئیس دانشگاه 
دولتی کندز در حالی که بانو فخریه  فروغ، آمر 
بخش آموزش دفتر ســاحوی کندز کمیسیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان نیز حضور 
داشــت، بیان داشت: ریاســت دانشگاه دولتی 
کندز پیوســته به گذشته تالش می ورزدکه از 
طریق همکاری نزدیک با ریاست دفتر ساحوی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر در هماهنگی 
الزم با اســتادان دانشکده های مربوط خویش، 
زمینه را بــرای حمایت و رعایــت ارزش های 
حقوق بشری از طریق آموزش مضمون حقوق 
بشــر و دیگــر برنامه های فرهنگــی در میان 
دانشــجویان و شــهروندان والیت کندزفراهم 

سازد. 

دفتر والیتی فاریاب
آموزشی  »حقوق  نشســت  برگزاری 
طفل از دیدگاه اســالم و نقش والدین در 

رعایت آن«
بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان نشست آموزشی و آگاهی دهی را با 
عنوان »حقوق طفل از دیدگاه اســالم و نقش 
والدین در رعایــت آن« به تاریخ 1۳۹7/1۲/1 
به اشتراک  ۳4  تن از زنان شورای »کمک های 
خودی« دفتر اکتید در قریه ده سیدان ناحیه ۶ 

شهر میمنه برگزار کرد. 

دفتر  همــکاری  تفاهم نامه  انعقــاد 
والیتی فاریاب با مؤسسه تحصیالت عالی 

خصوصی رشاد 
تفاهم نامه »تدریس مضمون حقوق بشر« 
میان دفتر والیتی فاریاب کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان و مؤسسه تحصیالت 
عالی خصوصی رشاد به تاریخ ۲7 حوت 1۳۹7 
خورشیدی، توسط رؤسای هردو اداره به امضا  

رسید.

از نبود بودجــه مالی و عدم   نگرانی 
دسترسی به اطالعات

ذبیح اهلل جواد، رئیس دفتر والیتی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر در والیت فاریاب، در افتتاح 
نشســت سه ماهه با مســئوالن رسانه ها که به 
تاریخ 1۳۹7/1۲/8 توسط بخش تعلیمات دفتر 
والیتی این کمیســیون برگزار شد بود، اظهار 

داشت:
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
با درنظرداشــت اهمیت و مؤثریت رسانه ها در 
)برنامه عمل( خویش، تمامی دفاتر ســاحوی 
و والیتی را ملزم دانســته تا برای تأمین بهتر 
ارتباط و هماهنگی با رسانه ها، جلسات منظم 

سه ماهه را برگزار کنند. 
قطب الدیــن کوهــی، مســئول انجمــن 
خبرنگاران والیت فاریاب و گزارشــگر آژانس 
خبری پژواک درباره مشــکالت و چالش های 
خبرنــگاران صحبت کرده و گفــت، هم زمان 
بــا گســترش دامنه جنــگ در بســیاری از 
ولسوالی های این والیت، مسئولیت خبرنگاران 
افزایش یافته است. بنابراین امیدوار یم حکومت 
در زمینه مصونیت خبرنگاران اقدامات جدی و 
عملی را روی دست گیرد. وی در ضمن  اشاره 
کرد که برخــی از ادارات دولتی و به خصوص 
مســئوالن لوای اردوی ملی مستقر در والیت 
فاریاب به بهانه های مختلف اطالعات را به موقع 

به دسترس رسانه ها قرار نمی دهند. 
در این نشست فیروز غفوری، مدیر نشرات 
رادیو تمنا، محمد ظاهر انیق، مدیر مسئول رادیو 
میمنه، محمداکرام کرم، خبرنگار رادیوآزادی، 
شــریفه  احدی، منشــی انجمن خبرنگاران و 
خبرنــگار رادیــو میمنه و الغ بیــگ  غفوری، 



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره دوازدهم، حوت 1397

خبرنگار نشریه چاپار هرکدام درباره  مشکالت 
و چالش های رسانه ها در والیت فاریاب صحبت 
کرده، نظر ات و پیشنهادها خود را ارائه کردند. 
در فرجام عبدالکریم یورش، مسئول مطبوعات 
قوماندانی امنیه و غالم سخی مسئول مطبوعات 
ریاســت امنیت ملی، و زکریــا ناصری ، رئیس 
اطالعات و فرهنگ والیت فاریاب در پاســخ به 
مشکالت یاد شــده و وعده همکاری بیشتر با 

رسانه ها صحبت کردند. 

برگزاری نشســت آموزشي با عنوان 
پیامدهای  و  از وقــت  قبل  »ازدواج های 

ناگوار آن« در ولسوالي پشتونکوت
بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتي فاریاب، نشست آموزشی و آگاهی دهی 
نصف روزه را با عنوان »ازدواج هاي قبل از وقت 
و پیامدهای ناگوار آن« به تاریخ 1۳۹7/1۲/8 
با اشتراک  ۳5  تن از اعضای شوراي زنان قریه 

امام صاحب ولسوالي پشتونکوت برگزار کرد.
موضوعات  اشــتراک کنندگان  پایــان  در 
ارائه شده را با عالقه مندی کامل دنبال کرده و 
رعایت آن را از مکلفیت های اساســی خویش 
دانستند، آن ها ضمن قدرداني از دفتر والیتي 
فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، 
برای برگزاری چنین برنامه های آموزشی تعهد 
ســپردند که موضوعات ارائه شده را به دیگران 
انتقال و در صورت وقوع قضایای نقض حقوق 
بشری علیه زنان و اطفال ارگان های حکومتی 
و یا کمیسیون مستقل حقوق بشر را در جریان 

خواهند گذاشت. 

دیدار رئیس و کارمندان دفتر والیتی 
فاریاب با نقیب اهلل  فایق ، والی  فاریاب 

به تاریخ 1۳۹7/1۲/۶ ذبیح اهلل جواد، رئیس 
دفتر والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در حالی که همکاران بخش های 
برنامه ای دفتر نیز حضور داشــتند با نقیب اهلل 
فایق، والی والیت فاریاب مالقات کردند. در این 
مالقات رئیس دفتر والیتی فاریاب رهبری مقام 
والیت را همکار خوب برای حمایت و نهادینه 
ســاختن ارزش های حقوق بشری و حاکمیت 
قانون دانســته خواهان هماهنگی و همکاری 
مقام والیت درباره تأمین حقوق بشر و حمایت 

از آن شد. 
در این مالقات هم چنین والی  فاریاب ضمن 
اعالم حمایت از کمیســیون مســتقل حقوق 
بشر افغانستان به دلیل فعالیت   ها و تالش های 
کارمنــدان دفتر والیتی کمیســیون  با هدف 
تأمین  حقوق بشری شــهروند و اجرای قانون 
و دادخواهی از حقوق بشری آنان سپاسگزاری 
کرد. والــی  فاریاب در ادامه ســخنانش بیان 
داشــت، قضایای نقض حقوق بشــری که در 

ســاحات تحت کنترل دولــت رخ می دهد، به 
شکل قانونی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته 
اما در مناطق تحت حاکمیت مخالفان مســلح 
دولت از طریق موســفیدان و بزرگان قوم حل 

و فصل می شود.

»زنان،  عامه  استماع  جلسه  برگزاری 
صلح و امنیت«

دفتر والیتی فاریاب کمیســیون مســتقل 
حقــوق بشــر افغانســتان به منظــور تأمین 
مشــارکت مؤثر و معنادار زنان در روند صلح و 
دریافت نگرانی هــا و دید گاه های زنان در قبال 
این روند، بســیج همگانــی و دادخواهی برای 
تقویت مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و پروسه صلح پایدار جلسه 
اســتماع عامه تحقیــق ملی »زنــان، صلح و 
امنیت« را روز پنج شنبه مورخ 1۳۹7/1۲/1۶ 
با اشــتراک  1۲5 تن به شــمول  81  زن و  44  
مرد در تاالر همایش مقام والیت فاریاب برگزار 
کــرد. در این نشســت والی  فاریاب، رؤســای 
ادارات دولتی، مسئوالن و نمایندگان نهادهای 
غیردولتی، مدافعان حقوق بشر، علمای دینی، 
اعضای جامعه مدنی، اســتادان و دانشجویان 
دانشگاه، نمایندگان نهادهای مدافع حقوق زن، 
خبرنگاران و مســئوالن رسانه  ها شرکت کرده 

بودند.

دانشگاه  همکاری  تفاهمنامه  امضای 
فاریاب با کمیســیون به منظور تدریس 

مضمون حقوق بشر
در نشســتی کــه بــه همین منظــور در 
ریاســت دانشــگاه فاریاب  بین رؤســای دفتر 
والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان و ریاست دانشگاه فاریاب برگزار شده 
بود، تفاهمنامــه ای به منظور تدریس مضمون 
حقوق بشر در دانشگاه فاریاب به امضا رسید. 

پوهنیار فیــروز  اوزبیک کریمــی، رئیس 
دانشــگاه فاریاب در این زمینه بیان داشــت 
که در راســتای ترویج، توسعه و نهادینه سازی 
ارزش های حقوق بشری، ارتقای دانش محصالن 
در زمینه حقوق بشر، فرهنگ حقوق بشری به 
عنوان همکار کمیســیون تالش خواهند کرد. 
قابل یادآوری است که این تفاهم نامه به منظور 
تدریس مضمون حقوق بشر برای دانشجویان 
رشته قضا  و سارنوالی دانشــکده حقوق برای 
مدت دو سیمستر تحصیلی میان دفتر والیتی 
فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست 

دانشگاه فاریاب امضا شد.

تجلیل  روز جهانی همبستگی زنان
 روز جهانی همبستگی زنان در بسیاری از 
دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

تجلیل شد. به این منظور دفاتر والیتی هلمند، 
غور، فاریاب و دفاتر ساحوی بلخ، هرات و کابل 
محافلی را در گرامیداشت  روزجهانی همبستگی 
زنان با رویکرد توجه و اهتمام  به نقش زنان در 
روند صلح و حکومتداری خوب برگزار کردند. 
در این محافل که شــمار زیــادی از نهادهای 
دولتی و غیردولتــی، اعضای نهادهای مدنی و 
حقوق بشری، فعاالن حقوق زن حضور داشتند 
با توجه به دســتاوردهای هفده ســاله گذشته 
درباره حضور زنان در عرصه های مختلف کشور 
تأکید شد که حکومت مسئولیت دارد تا زمینه 
و سهولت بیشتری را برای حضور و ایفای نقش 

فعال تر زنان فراهم سازد. 

افراد  تلفات  درباره  نگرانی ها  افزایش 
غیرنظامی 

فاریاب  آمبودزمــن دفتر والیتــی  بخش 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای 
جلوگیری از تلفــات افراد ملکــی در جریان 
منازعات مسلحانه و حمایت از قربانیان جنگ، 
در تاریخ ۲1 حوت ســال 1۳۹7 خورشــیدی 
نشست هماهنگی خویش را با اشتراک  ۲7  تن 
از نمایندگان دفتر سازمان ملل متحد )یوناما( 
مقیم فاریاب، کمیته بین المللی صلیب سرخ، 
ریاســت سره میاشــت ، جامعه مدنی، ریاست 
امنیت ملــی، اردوی ملــی، قوماندانی امنیه، 
مؤسســات خیریه، ریاست عودت و مهاجرین، 
رســانه ها و نهادهای که بــه منظور حمایت از 
افراد آســیب پذیر در جنگ فعالیت دارند، در 

تاالر این دفتر برگزار کرد.
اشــتراک کنندگان در ایــن نشســت بــا 
درنظرداشــت وضعیــت جــاری و افزایــش 
تلفات غیرنظامیان پیشــنهاد کردند که علما، 
روحانیون، متنفذان قومی، موسفیدان، شورای 
زنان در چنین نشســت هایی، نقشــی عمده   
داشته باشند و نیز دولت باید میکانیزم های را 
طرح کند که نه تنها خودش باعث تلفات افراد 
ملکی نشود، بلکه از افرادی که باعث تلفات افراد 

ملکی در کشورمی شودجلوگیری کند. 

دفتر والیتی غور
 امضای تفاهمنامه نشراتی 

با رادیوهای محلی 
دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان روز دو شــنبه مورخ 1۳ حوت 
1۳۹7  قــرار داد نشــراتی برنامه های حقوق 
بشری را با سه  رادیوی محلی )سرحد، صدای 
عدالت و فیروزکوه( در مرکز والیت غور منعقد 
کرد. هــدف از انعقاد ایــن قراردادها ترویج و 
گســترش فرهنگ حقوق بشری از طریق نشر 
برنامه های روشــنی درباره حقوق و ارزش های 
انسانی در پرتو قوانین ملی و بین المللی حقوق 
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بشر بوده تا شهروندان از حقوق خویش آگاهی 
حاصل کرده، در توسعه و تعمیم حقوق بشر نیز 

مؤثر واقع شود.

دفتر ساحوی بامیان 
 دیدار هیأت ســفارت بریتانیا از دفتر 
ساحوی کمیســیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان در والیت بامیان

هیأتی از بخش های سیاســی و انکشــافی 
سفارت بریتانیا به تاریخ 8 حوت 1۳۰7 از دفتر 
ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان دیدار کردند و هدف ازاین دیدار و 
مالقات بررسی وضعیت حقوق بشر و مشکالت 
فرا راه تأمین حقوق بشر در والیت بامیان بود. 
در ایــن دیادر محمدجــواد دادگر، رئیس 
دفتر ساحوی بامیان راجع به وضعیت عمومی 
حقوق بشر در ساحات تحت پوشش این دفتر 
صحبت  و به پیشــرفت های آن اشاره کرد، اما 
با وجود بیان داشــت که هنوز هم چالش ها و 
مشــکالت جدی در عرصه حقوق بشر وجود 
دارد. سپس سارا فیلین از  سفارت بریتانیا طی 
صحبتی بیان داشت که دولت بریتانیا همیشه 
فعالیت های حقوق بشری را حمایت می کند و 
متعهد است که کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان را دراین زمینه همکاری کند. ایشان 
هم چنین افــزود که بریتانیا متعهد به حمایت 
از نقش زنان در پروسه های مهم ملی از جمله 
مســئله صلح است و بر ضرورت حضور مؤثر و 
معنا دار زنان در تمامی عرصه های مهم سیاسی 

و اقتصادی تأکید می کند. 

برگزاری برنامه فرهنگی ـ هنری 
شبی با بودا 

دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان در بامیان، با همکاری ادارات 

مرتبــط محلی و گروه یــادآوران در تاریخ 1۹ 
حوت 1۳۹7 محفلی را به مناسبت هژد همین 
ســالروز تخریب مجســمه های بودا در والیت 
بامیان برگزار کرد. این برنامه با حضور مسئوالن 
حکومت محلی، فعاالن مدنی و حقوق بشــر، 
استادان و دانشجویان مراکز تحصیلی و شماری 
از فرهنگیان و شــاعران از والیات مختلف در 

مرکز والیات برگزار شد. 
محمدطاهر زهیر، والی بامیان درباره سابقه 
تاریخی والیت بامیان صحبت کرد و این والیت 
را محل تالقی فرهنگ ها و تمدن های مختلف 
عنوان کرد. آقای زهیر بــا توضیح برنامه های 
حکومــت محلی بــرای محافظــت از میراث 
فرهنگی والیت بامیان و نیز تأکید بر ضرورت 
همکاری های بین المللی در این زمینه  از تعهد 
حکومت با هدف حفظ، نگهداری و حراست از 
آثار تاریخی این والیت سخن گفت و اطمینان 
داد کــه با تمــام توان و به صــورت جدی به 
مســئولیت های قانونی دولت برای حمایت از 
داشته ها و ارزش های فرهنگی و تاریخی بامیان 

عمل خواهد کرد.
در ادامــه برنامه، محمدجواد دادگر، رئیس 
دفتر ســاحوی کمیســیون مســتقل حقوق 
بشــر افغانســتان، در مورد تخریــب و انهدام 
تندیس هــای بــودا در والیت بامیــان گفت، 
تخریب مجســمه های بودا به عنوان بخشی از 
میراث ارزشمند فرهنگی کشور به موجب اسناد 
بین المللی حقوق بشر، مصداق صریح جنایت 
جنگی و جنایت علیه بشریت است. آقای دادگر 
با استناد به اســناد بین المللی حمایت مؤثر و 
دومدار از میراث فرهنگی ـــتاریخی از طریق 
وضع و تصویب قوانین جامع و پاســخگو و نیز 
پیگیری اجرای برنامه های آموزشی و مراقبتی 
را بخش مهمی از مکلفیت های دولت افغانستان 
عنوان کرد و از حکومت محلی خواســت برای 
رســیدگی دایمی بــه معضل مغاره نشــینی، 
اختصاص بودجه کافی برای مراقبت، بازسازی 
و مرمت آثــار تاریخی، برگــزاری برنامه های 
آموزشی و آگاهی دهی، انتقال ادارات دولتی از 
ساحات محافظت شده باستانی و برخورد قانونی 
با افرادی که به گونه ای غیر قانونی دســت به 
حفر و کاوش می زنند توجه و اقدام عملی کند.

افــزون براین، زهرا نازنین، مســئول گروه 
یادآوران و نمایندگان شــورای والیتی، ریاست 
اطالعات و فرهنگ و بنیاد انکشافی آقا خان نیز 
پیرامــون موضوع صحبت کردند. هم چنین در 
بخش دوم برنامه، گفتمان مدنیت و سازگاری 
با ســخنرانی عمراخــان مســعودی، رئیس 
اسبق موزیم ملی و مشــاور سازمان یونسکو؛ 
محمدجــواد دادگــر، رئیس دفتر ســاحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ صادق علی یار، 
فعال حقوق بشــر؛ دکتر عبدالرحیم اخالقی، 

رئیس مؤسسه تحصیالت عالی بامیکا و دکتر 
ظاهر فایز، معاون علمی دانشگاه بامیان برگزار 

شد. 

دادخواهی  کمیته  جلســه  برگزاری 
حقوق اشخاص دارای معلولیت

اعضای کمیته دادخواهی در نشستی  روی 
موضوعات زیر گفتگو کرد ند . در این نشســت 
محمد علی محبتی، مســئول ایــن کمیته در 
مورد فعالیت ها و دســتاوردهای این کمیته به 
حاضران معلومات داد. او در بخشی از سخنان 
خود گفت که کمیته دادخواهی حقوق اشخاص 
دارای معلولیت در سال ۲۰18 فعالیت هایش را 
مطابق برنامه عمل ساالنه کمیته پیش برده و 
مهم ترین دستاوردهای جمعی ما این ها بوده اند: 
تصویب میثاق مراکش درج نام افغانســتان در 
سایت WIPO ، برگزاری کنفرانس مشترک در 
مورد دسترســی به تعلیم و تربیه اطفال دارای 
معلولیت با مســئوالن محتــرم وزارت معارف 
کشــور، تجلیل  روزهای جهانــی از جمله روز 
جهانی اشــخاص دارای معلولیت، روز عصای 
سفید، حمایت از استخدام مترجم زبان اشاره 
در دانشگاه کابل، ارائه دیدگاه درباره کنفرانس 
ژنوا در مورد معلولیت و سهم گیری در مسوده 
گزارش دولــت در مورد تطبیق کنوانســیون 

حقوق اشخاص دارای معلولیت.
در ادامه نشست پیشنهادی چند در مورد 
تــداوم و تالش های بیشــتر و مؤثرتر کمیته 
یاد شده از سوی اعضای شرکت کننده نشست 

ارائه شد که روی آن توافق صورت گرفت. 

دفتر ساحوی کابل
برگزاری کنفرانس بررســی وضعیت 

حقوق بشری زنان در والیت پنجشیر
دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، روز سه شنبه، تاریخ ۲1 
ماه حوت ســال 1۳۹7 کنفرانسی به مناسبت 
هشــتم مــارچ، روز جهانی زنان بــه منظور 
بررســی وضعیت حقوق بشری زنان در والیت 
پنجشــیر برگزار کرد. در این کنفرانس حدود 
1۲۰ نفر از مقامات عالی رتبه حکومت محلی، 
رؤسای ادارات دولتی، اعضای شورای والیتی، 
نمایندگان ســازمان های جامعه مدنی، فعاالن 
حقوق بشــر و حقوق زنان و شماری از علمای 

دینی و منتفذان محلی اشتراک کرده  بودند.
در این کنفرانــس عبداالحد فرزام، رئیس 
دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان با ارائه معلومات در مورد کارکردهای 
دفتر ساحوی کمیســیون در والیت پنجشیر 
پرداختــه، افــزود: دفتر ســاحوی کابل هفت 
والیت مرکز افغانستان از جمله والیت پنجشیر 
را تحت پوشــش دارد. این دفتر در سال مالی 
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1۳۹7 یــک کنفرانس ، دو کارگاه آموزشــی، 
بیشتر از 15 نشســت آموزشی در این والیت 
برگزار کرده که نزدیــک به 1۰۰۰ تن در این 
برنامه اشــتراک کرده است و  در حوزه حقوق 
زنان، اطفال، اشخاص داری معلولیت و حقوق 
قربانیان نقض حقوق بشــر آمــوزش و آگاهی 
یافته انــد. هم چنین نظارت از محالت ســلب 
آزادی و نظــارت بر حقوق بشــر از بخش های 
مهم کاری دفتر ســاحوی است که ۲8 بار بر 
این محالت در والیت پنجشیر نظارت صورت 
گرفته  اســت. به همین ترتیب در حدود 15۰ 
پرسشــنامه تحقیقی در این والیت خانه پری 
شــده  اســت. این فعالیت هــا در گزارش های 

کمیسیون به نشر خواهد رسید.
 یادآوری: تفصیل این گزارش در وبســایت 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان به 

نشر رسیده است.

دفتر ساحوی بلخ
به صفر رسیده  نشانه های شــکنجه 

است
طی یک کارگاه آموزشی سه روزه در والیت 
ســمنگان ۳۰ تن از منسوبان قوماندانی امنیه، 
لوای نظم عامه و ریاست امنیت ملی این والیت 
با مفاهیــم و ارزش های حقوق بشردوســتانه 

بین المللی آشنایی عمیق تری پیدا کردند.
در این کارگاه آموزشی که از ۶ تا 8 حوت زیر 
عنوان ممنوعیت شکنجه و چگونگی جلوگیری 
از آن در سالن آموزشی قوماندانی امنیه والیت 
سمنگان برگزار شد، حقوق بشر دوستانه و به 
خصوص چیستی و چگونگی شکنجه و راه های 
جلوگیری از آن از جملــه موضوعاتی بود که 
میان مربیان و اشــتراک کنندگان مورد بحث 
قــرار گرفت. عبداللطیف علی پــور، آمر بخش 
آمبودزمن دفتر ساحوی بلخ کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر و از مربیان این کارگاه می گوید، 
خوشبختانه نظارت خانه ها در والیت سمنگان 
از این نظر بهبود یافته و ما در سال 1۳۹7 در 
جریان شانزده بار نظارت در چهار نظارت خانه 
پولیــس و امنیت ملی ایــن والیت، حتی یک 

مورد نشانه شکنجه را مشاهده نکردیم. 

مردم  از  محافظت  راه های  بررســی 
ملکی در مزار شریف

در یک نشست دادخواهانه برای محافظت 
از مــردم ملکی در منازعات مســلحانه، دفتر 
نمایندگی سیاسی ملل متحد )یوناما( در مزار 
شریف اعالم کرد که میزان تلفات مردم ملکی 
در شــمال افغانستان در سال ۲۰18 نسبت به 
سال قبل از آن، ۲۰ درصد افزایش یافته است. 
محمود عصمتی، افســر حقوق بشــر در دفتر 
ســاحوی یوناما گفت که در سال ۲۰18 این 

دفتر در پنج والیت شــمالی کشور )جوزجان، 
بلخ، ســرپل، فاریاب و سمنگان( 1۲۰۳ مورد 
تلفات مردم ملکی را ثبت کرده اند که شــامل 
417 کشــته، 78۶ زخمــی و 154 مــورد 
آدم ربایی می شــود. این در حالی است که به 
گفته او، در همین بــازه زمانی میزان افزایش 
تلفات ملکی در کل کشور به 5 درصد می رسد. 
الزم به یادآوری اســت که این نشست به روز 
۲1 حوت در تاالر همایش دفتر ساحوی شمال 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر برگزار شده 
بود.  قاضی ســید محمد ســامع، رئیس دفتر 
ساحوی بلخ در سخنانی، این گزارش یوناما را 
تکان دهنــده خواند و افزود، هم اکنون بیش از 
7 هزار خانوار که بر اثر جنگ آواره شده اند، در 
حاشیه شهر مزار شریف در وضعیت اسفناکی 

به سر می برند. 

با  عامه  استماع  نشست های  برگزاری 
عنوان »زنان، صلح و امنیت«

از سوی بعضی از دفاتر کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان نشســت هایی با عنوان 
»زنان، صلح و امنیت« برگزار شــد که با شمار 
زیــادی از زنــان، کارمندان نهادهــای دولتی 
و غیردولتــی و فعــاالن حقــوق زن و اعضای 
نهادهای مدنی در آن شرکت ورزیده بودند. این 
نشســت ها در دفاتر والیتی بدخشان، هلمند، 
دایکندی و دفتر ســاحوی کندز برگزار شــد. 
در این نشست ها بر اهمیت موضوع نقش زنان 
در تأمین صلح پایــدار و امنیت دوامدار و نیز 
ضــرورت و توجه حکومت و جامعه بین المللی 
درباره حقوق زنان در هر گونه پروســه ملی به 
خصوص مسئله گفتگوهای صلح تأکید و تقاضا 
شــد که بر اساس مواد قانون اساسی و اعالمیه 
و کنوانسیون های پذیرفته شده حقوق بشری و 
بین المللی از سوی افغانستان، زنان بایستی در 
همه امور از جمله مسئله صلح و امنیت نقشی 

مؤثر و شفاف داشته باشند.

از صفحه 14

د افغانستان د برش د حقونو...

کادري غړیو، اداري پرسونل، د عدليې ریاست 

یو شمېر مسلکي غړیو، د محبس کارکوونکو، د 

ښځینه ؤ په استازیتوب د ارزګان والیتي شورا 

وکیلې او یو شمېر نورو  په ورکشاپ کې ګډون 

کړی وه، چې د ګډونوالو شــمېر یې۳۰ تنو ته 

رسیده.

کندهار: د سيمه ييز دفرت 
رسپرست د کندهار له نوي وايل 

رسه دپيژندګلوۍ كتنه وكړه

 د كندهار د ســيمه ييز دفرت رسپرست او 

يو شــمري كارمندانــو د ۱۳۹۷ كال د کب پر 

)۱۳( نيټه د كندهار واليت له نوي وايل حيات 

اللــه حيــات رسه دهغه د كار پــه دفرت كې د 

پيژندګلوۍ كتنه وكړه.

د کندهــار نــوي وايل د ســويل لوديځې 

حوزې د برشي حقونو د ســيمه ييز دفرت مننه 

وکړه او ژمنه يې وکړه چې د ښځينه کار کوونکو 

د اســتخدام او مصئون چاپري يال په برابرولو، 

د محبس او محبوســينو د ســتونزو د حل او د 

عــديل او قضايي ادارو تر منــځ د همږغۍ په 

رامنځته کولو کې به جدي اقدامات وکړي.

ګردیز: د ) ښځې سوله او امنیت( 
ميل څیړنې د عامه استامع غونډه 

تررسه شوه
د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمېســیون پتیلې چــې روان کال د )ښــځې 

ســوله او امنیت( تررسلیک الندې ميل څیړنه 

تر رسه کړي، د ګردیز سیمه يیز دفرت د ۱۳۹۷ 

کال د کــب میاشــتې پــر ۱۵ نېټــه د پکتیا 

والیــت مقام د مرســتیالې آغلې زهــره مطهر 

احمــدزۍ، د دولتــي او غیــر دولتــي ادارو د 

رئیســانو، د پوهنتون د ښوونکو، مدين فعاالنو 

، ژورنالیستانو او زیات شمیر ښځو په ګډون د 

دې ميل څیړنې د عامه اســتامع غونډه تررسه 

کړه.
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د ښځو د نړيوالې 
ورځې په وياړ

په عريب نړۍ کې 
د ښځو له حقوقو څخه 
د دفاع غورځنګ

رسيزه:

د اســالم مبــني ديــن د جزيــرة العــرب او 

اســالمي نــړۍ د ښــځو په وضعيت کې ســرت 

انقالب او بسټيز بدلونونه رامنځته کړل او دوی 

تــه يــې دا رنګه لوړ مقــام ور په برخــه کړ او په 

داســې حقوقو ورته قايل شو چې د د نن ورځې 

د ښــځو له حقوقو او ډېرو معارصو قوانينو رسه 

برابــري او حتی په ډېری مواردو کې ترې لوړتيا 

او برتري هم لري. 

د اســالم له ســرت پيغمرب حــرت محمد 

مصطفی صلی الله عليه وسلم څخه ګڼ شمېر 

حديثونه روايت شــوي چې د ښــځې مرتبې او 

مقام تــه یې درناوی او تکریــم څرګند کړی، د 

هغوی حقوقو ته يې اشــاره کــړې او د دوی په 

درنښــت يې ټينــګار کړی دی، چــې له هغې 

جملې کوالی شــو )جنت د مور تر پښو الندې 

دی( او سلګونو نورو احاديثو يادونه وکړو.

له نارينه وو رسه اوږه پر اوږه د ښــځو د کار 

او هڅــو او د علم او پوهــې د زده کړې په ډېرو 

ډګرونو کې د ښځو د ګډون اړوند د قران مجيد 

او نبوي ســنت او رصيحو اسالمي دستورونو او 

اوامــرو او دوی ته د بشــپړو حقوقو پــه ورکړه د 

اسالم د سپيڅيل دين له پاخه او کلک ټينګار 

رسه رسه، په خواشــينۍ رسه بايد ووايوو چې د 

اسالم د ځالنده دين له صدر راوروسته دورو کې 

د هغه مهال واکمن سيايس، ټولنيز او اقتصادي 

رشايط د دې المل شــول چې د ختيځ ښــځې 

خپله خپلواکي له السه ورکړي او په بشپړه انزوا 

کې قرار و نييس او په تدريج رسه له خپلو اصيل 

او حقه حقوقو بې برخې يش. 

لــه خپلو مرشوع حقوقو څخه د ښــځو دې 

محروميت او وروســته پاتې وايل لــه زرو کلونو 

څخه زيات دوام وموند او د عثامين سالطينو د 

واکمنۍ تر وروستيو وختونو پورې يې په اسالمي 

او غريب نړۍ کې ادامه وموندله.

د شپاړســمې زيږديزې پېړۍ په لومړيو کې 

عريب نړۍ د څلورو پېړيــو )۱۵۱۶-۱۹۰۹( په 

مــوده کې د عثامين دولــت تر واکمنۍ الندې 

راغلــه. په دې دوره کې چې د )فکري او ټولنيز 

انحطــاط عرص( اطــالق پرې کېــده، عثامين 

واکمنان، په سيايس چارو او د خپلې واکمنۍ 

د قلمرو او ســاحې د پراختيا لپاره په پرله پسې 

جګــړو، فتوحاتــو او جاه طلبۍ بوخــت ؤ او له 

فرهنګي مسائلو او له هغې جملې د ښځو پورې 

د اړونــدو چــارو او د هغوی له حقوقــو او آزاديو 

غافله پاتې شول.

په ۱۷۹۸ زيږديز کال کې پر مرص د ناپليون 

بناپارت يرغل او د درې کلونو )۱۸۰۱-۱۷۹۸( 

په موده کې د دې هیواد اشغال د عريب نړۍ د 

ويښتيا او بيدارۍ پيل بلل کيږي. 

عبدالرحمــن جــربيت )۱۷۵۴-۱۸۲۵ م( 

مرصي سرت مورخ او په مرص د ناپليون د حملې 

معارص له هغو آزاديو څخه چې فرانسوي ښځې 

ترې برخمنې وې د مرص په دوديزه او ډېره تړلې 

ټولنه کې لــه نرانو رسه د هغــوی د اختالط او 

ګډون تر حده خربې کړې دي.

د فرانسوي ښځو خپلواک چال چلند د دې 

المل شــو چې ځينې مرصي ښــځې له هغوی 

څخه تقليد وکړي او يو شــمېر عــرب پوهان او 

مصلحان )اصالح غوښــتونکي( هم د ښــځو د 

آزادۍ او حقوقو د ورکړې غوښتونکي يش.

د عريب نړۍ د نهضت )رنسانس( په دوران 

کې چې د نولسمې زيږديزې پېړۍ په پيل کې 

رشوع شو، ګڼ شمېر عواملو ونډه درلوده چې د 

ښځو په ټولنيز، فرهنګي، سيايس او اقتصادي 

وضعيت کې د بدلونونــو د رامنځته کولو المل 

شول. د دې بدلونونو په اثر، عريب ښځو، په ډېر 

ورو توګه، بيا ځلې خپل له السه تليل حقوق په 

الس راوړل او د وخــت په تېرېدو رسه يې خپل 

مخکينی مقام ترالسه کړ تر دې بريده چې نن 

ورځ په عريب معارصو برشي ټولنو کې سرت رول 

تررسه کوي.

ماهنامه حقوق بشر
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په نولسمه زيږديزه پېړۍ کې د عريب ښځو 

ســرت غورځنګ د دوه بنســټي او مهمو عواملو 

مرهون دی چــې لومړی د بېالبېلو ښــوونځیو 

جوړېدل او دويم په عريب هيوادونو کې د ښځو 

د حقوقو او آزاديو د پياوړو مدافعانو او مصلحانو 

ظهور او پيدايښت و.

د شام )سوريې( له خورا مشهورو ښوونځيو 

څخه کوالی شو د عني ورق د کالج يادونه وکړو، 

چې په ۱۷۸۹ زيږديز کال کې تاســيس شو او 

د لبنان د ښــوونځیو په مور مشهور شوی دی، 

له همدې کالج څخه و چې د بطرس بســتاين 

او احمد فارس شــدياق په څېر افراد فارغ شول 

چې وروســته د عريب نړۍ د نهضت او ويښتابه 

پــه عرص کــې د ښــځو د ازادۍ او حقوقو خورا 

پياوړي مدافعان شول.

په نولســمه زيږديــزه پيړۍ کې د ښــځو د 

آزادۍ مساله او د دوی د حقوقو ورکړه په عريب 

نړۍ کې د متدين خورا مهمو او حساسو مسايلو 

يــوه برخه ګڼل کېده، دارنګه چې ډېری بلونکو 

يا دعودتګرانو او اصالح غوښــتونکو او روڼ اندو 

روحانينو او متفکرينو لکه طهطاوي او شدياق او 

بستاين او افغان سيد جامل الدين هغه مهال 

چې په عريب نړۍ کې په خپلو مبارزو بوخت ؤ، 

پــه دې هکله هلې ځلې پيل کړې او ټول په يو 

غږ د قران کريم او د اســالم د سپيڅيل رشعې 

او وضعي قوانينو د الرښــوونو په چوکاټ کې د 

ښځو د حقه حقوقو غوښتونکي شول.

په عريب نړۍ کې د ښــځو د حقوقو ډېری 

مصلحان او مدافعان هغه کسان ؤ چې له نږدې 

څخه د اروپا له تحوالتو رسه آشنا ؤ او د اروپايي 

مريمنو ســرت پرمختګ يې په ختيځ کې د دوی 

د همجنسانو له وروسته پاتې وايل رسه په پرتله 

کې په بشپړه توګه ملس کړی و.

پــه دې څېړنــه کې يــوازې د يــو څو هغه 

مخکښــانو او نومياليو کســانو په ژوند، آثارو او 

افکارو ځغلند نظر کوو چې د ښځو د حقوقو په 

هکله يې په عريب نړۍ کې په نولسمه او شلمه 

زېږديزه پېړۍ کې هلې ځلې او غورځې پرځې 

کړي دي.

۱- اسد يعقوب خياط )۱۸۱۱ – ۱۸۷۰ م(

نوموړی په بريوت کې زېږېدلی، په ځوانۍ 

کې يې اروپا او عريب هيوادونو ته ډېر ســفرونه 

وکــړل او د عربانــو په اذهانو کې يــې د آزادۍ 

غوښتنې روحيه راژوندۍ کړه. نوموړي په عريب 

محافلو او کړیو کې د ښــځو د آزادۍ د منادي 

او د نجونو د ليک او لوســت او زده کړې د لزوم 

پلوی و له ډېرو کوښښــونو وروســته خپلې دې 

ځنډنــۍ هيلې ته ورســېد او )د ســوريې ميل 

انجمن( په نامه عــريب انجمن يې په )۱۸۳۹( 

زيږديز کال کې د عربو د بيــدارۍ او زده کړې 

لپاره تاسيس کړ. خياط په خپل لګښت رسه د 

هلکانو او نجونو لپاره يوه مدرسه تاسيس کړه تر 

څو زده کوونکي پکې په وړيا توګه درس ولويل. 

نوموړي د خپلې مدرسې موخه داسې بيانوله: 

)زما رســالت دا دی چــې اجازه ورنکــړم زما پر 

امت )ولس( جهل، ناپوهي او بېسوادي واکمنه 

يش(. خيــاط د ښــځو په هکلــه دارنګه وويل: 

)هغوی د ټولنې نياميي بيســواده دي چې په 

نارينه وو سرت حقوق لري(.

۲- رفاعــه رافــع طهطــاوی ) ۱۸۰۱ – 

۱۸۷۳ م(

طهطاوي د مرص د طهطا په ښار کې په يوه 

مذهبــي او عامله کورنۍ کې نړۍ ته ســرتګې 

پرانيســتې، پــه جامــع االزهر کې يــې درس 

ولوست او په )۱۸۲۶( زيزديز کال کې له مرص 

څخه فرانســې ته د محمد عيل پاشا د لومړين 

اســتوونکي پالوي لــه افــرادو رسه د زده کړې 

لپــاره والړ او پــه )۱۸۳۱( زيږديــز کال قاهرې 

ته راســتون شو. نوموړي بېالبېلې دندې تررسه 

کړې او په )۱۸۴۲( زيږديز کال کې د )الوقايع 

املرصيــه( ورځپاڼې رسپرســتي او بيا يې د يو 

شمېر نورو ورځپاڼو رسپرستي په غاړه واخيسته 

او په )۱۸۵۰( زيږديز کال کې سوډان ته تبعيد 

شو.

رفاعه پــه )۱۸۵۵( زيږديــز کال کې مرص 

ته راســتون شو. په )۱۸۷۰( زيږديز کال کې د 

)روضة املدارس( د مجلې مرش شو او د مړينې 

تر مهاله يې دا مجله وچوله.

طهطاوي پــه )۱۸۷۲( زيږديــز کال کې د 

)املرشح االمني للبنات و البنني( په نامه کتاب 

چاپ او خپور کړ او بيــا يې په )۱۹۰۵( زيږديز 

کال کــې د تلخيص االبريز فــی تلخيص باريز 

کتاب وليکه. 

دی ګروهمــن و چــې ليــک او لوســت او 

د بېالبېــو علومو زده کړه د ښــځو لــه بيدارۍ 

او هوښــیارۍ رسه مرســته کــوي او دوی ته دا 

توانايي وربخښــي چې په بېالبېلو محافلو کې 

ګډون وکړي او خپلې ليدتوګې او تظريې په ښه 

توګه څرګندې کــړي او په دارنګه وضعيت کې 

د نارينــه پر وړاندې د دې دريځ او مقام پياوړی 

او ځواکمن کيږي او له مهلکې او فساد ځينې 

خالصون مومي او له يوې ناپوهې ښځې څخه 

په يوې پوهې، عاملې، باخربې او زده کړي فرد 

بدليږي.

نوموړی په خپلو ليکنو کې ټينګار کوي چې 

د ليک او لوســت زده کړه له ښځې رسه مرسته 

کوي تر څو په برشي ټولنه کې يو مقام ترالســه 

کړي.

د ښځو د حقوقو دا مدافع روحاين او هغوی 

تــه د آزادۍ د ورکړې پلــوي د خپل ژوندانه په 

ټوله مــوده کې د نجونو د زده کــړې په لزوم او 

هغوی ته په ځانګړې پاملرنې ټينګار کاوه.

هغه مهال چې طهطاوي خپلې پرمختللې 

نظريــې او آراوې په )۱۸۷۲( زيږديز کال کې د 

)املرشح االمني للبنات و البنني( په کتاب کې 

وليکلې تر هغې وخته ال په امريکا، اناګليس او 

اروپا کې د ښځو سیايس حقوق په رسميت نه 

و پېژندل شوي.

۳- بطرس بستاين )۱۸۱۹ – ۱۸۸۳ م(

بطرس بســتاين د لبنان په دبيه کيل کې 

وزېږېــد او په بريوت کې يــې زده کړه وکړه. بيا 

ښــوونکی شــو او يوه موده يې په بريوت کې د 

امریکا په ســفارت کې د ژباړونکي په توګه کار 

وکــړ. نوموړی پــه رسياين، ايټاليايــي، التني، 

عربي، يوناين، عريب او انګلييس ژبو مسلط و.

بستاين د نجونو د زده کړې د لزوم په اړوند 

د ښــځو د حقوقــو د ترالســه کولــو او ټولنې د 

اصالح د اصيل ستنې په عنوان خپلې نظريې 

په بريوت کې )۱۸۴۹( زيږديز کال د ډســمرب 

په څوارلسمه د خپلې مشهورې وينا په چوکاټ 

کې رشحه کړې.

نوموړی په خپلې دې وينا کې چې څو ځلې 

چاپ شــوه، هغه ګټې او فايدې بيانوي چې د 

نجونو او ښــځو د زده کړو له امله برشي نړۍ ته 

رســيږي، هغه توضیح ورکــوي چې نړۍ د دې 

برشي جنس له بېسوادۍ او ناپوهۍ څخه ډېر 

تاوانونه ليديل دي.

نوموړی زياتــوي: د نړۍ، د خلکو د پرګنو، 

کورنــۍ او برشي نســلونو اصالح ټوله د ښــځو 

)مينــدو( په اصالح او د هغــوی په متدن کولو 

کې ده.

ښــځه په هــره بڼه چــې لېوالــه وي، نړۍ 

انځــوروي او په هر قالب کې چې غواړي اچوي 

يې. ښــځه د کورنۍ په کوچني کانون او هم د 

هيواد په پراخ چاپېريال کې ســرته اغېزه لري، 

ځکه چې ښځه )د نړۍ مېرمن( ده.

بستاين ګروهمن دی چې: ښځه د دارنګه 

ځانګړتيــاوو درلودونکــې ده چــې نارينه ترې 

محروم دی، نو له دې کبله دا لطيف خو پياوړی 

جنس د حاشــيوي او جزوي چارو لپاره هست 

شــوی نه دی بلکې بايد په ټولنه کې سرت رول 

ورته وسپارل يش.

معلم بطرس بستاين په شام کې د ښځو د 

حقوقو او آزادۍ منادي ګڼل کيږي. نوموړی په 

داســې حال کې د دارنګه حقوقو غوښتونکی و 

چې په ختيځ کې حتی چا په نيک نامه د ښځو 

د يادولو جرئت نه درلود.
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۴- سليم بستاين )۱۸۴۸ – ۱۸۸۴(

نوموړی د بطرس بستاين زوی دی په بريوت 

کې زېږېدلی، يوه موده يې د ژباړې په کار پيل 

وکړ او بيا يې له خپل پالر رسه د څو ورځپاڼو په 

چاپ او خپراوي کې مرسته وکړه.

دې په يــوه مقاله کې چــې د )انصاف( تر 

رسليک النــدې پــه )۱۸۷۰( زيږديز کال کې 

چاپ شــوه د ښځو له حقوقو څخه په دفاع کې 

وايي: )بايد د زمانې له غوښتنو رسه حرکت وکړو 

او له ځينو جاهــيل لرغونو دودونو او رســمونو 

څخه الس په رس شــو. کــه چېرې مونږ د تري او 

تېرو شويو په څېر ښځو ته چندانې اهمیت قايل 

نه شــو او هغوی د ټولنې په چارو کې رشيکې 

نه کړو، د انحطاط )ځوړتيا(، بدمرغۍ او سقوط 

رسه به مخامخ شــو، که چېرې د ښــځو په زده 

کړې او روزنې الس پورې نه کړو او د دوی حقوقو 

ته بشپړه پاملرنه ونکړو، دارنګه چې وکوالی يش 

د مورولۍ، مېرمن توب او هغه نسلونو روزنه چې 

د ټولنې د ادارې درندې دندې به پر غاړه ولري، 

رس ته ورســوي، يــو ملت د ســقوط او نابودۍ 

ګړنګ ته سوقوو(.

ســليم بســتاين د خپل پــالر پــه څېر په 

)۱۸۸۳( زيږديــز کال کې خپله ډېره مشــهوره 

بيانيــه د )هغه ښــځه چې په کيــڼ الس زانګو 

زنګوي، کوالی يش په خپل ښــي الس ځمکه 

ولــړزوي( تــر رسليک النــدې چــې ګواکې د 

ناپيليون له معروفو ويناوو څخه ده، ايراد کړه.

نومــوړی په دې بيانيه کې يوځــای ووايي: 

)تش جېــب او فقر عيب نه دی خو د ورځې له 

پوهې، علــم او معرفت څخه خايل مغز ننګ او 

سرت مصيبت دی(

نوموړی ګروهمن و چې: )د ختيځ ښځې نه 

يش کوالی د اروپايي هيوادونو د مريمنو په څېر 

د کار او صنعــت بازار ته ننوځي مګر د علومو او 

کايف پوهې له ترالسه کولو وروسته(.

۵- احمد فارس شــدياق )۱۸۸۷-۱۸۰۱ 

م(

احمد فارس ســرت اديب او ژبپــوه د لبنان 

په يوې مســيحي کورنۍ کې نړۍ ته ســرتګې 

پرانيســتې. په مــرص کې د بېالبېلــو علومو له 

زده کړې وروســته د مالت جزيــرې ته والړ او يو 

څه موده هورې و اوســېد بيا اروپــا ته والړ او له 

هغه ځايه تونس ته رهي شــو او په دې ښار کې 

مســلامن شــو او خپل ځان يې )احمد فارس( 

ونوماوه.

شدياق د ترکيې د استانبول په استانه کې 

و اوســېد او د )الجوائب( اونيزه يې خپره کړه، او 

په همدې ښار کې وفات شو او جنازه يې لبنان 

ته ولېږدوله او په خپــل زيږنځای کې خاورو ته 

وسپارل شو.

شدياق د هغو مخکښانو او لومړنيو نارينه وو 

څخه و چې ښــځو ته د آزادۍ او بشپړو حقوقو 

د ورکړې غوښتونکی و. نوموړی د لويديځوالو د 

اندېښــنو او افکارو او په مالت، لندن او پاريس 

کې د خپلو ليدنو کتنو تر اغېز الندې د لويديځ 

د ښــځو په اړوند ډېــری مطالب په خپل کتاب 

)الســاق علــی الســاق( )۱۸۵۵ م( او هــم د 

الجوائب )۱۸۶۱ – ۱۸۸۳ م( په ګڼو کې وليکل 

او د دوی پرمختګونه يې وســتايل او د ختيځ له 

ښــځو رسه يې پرتله کړل او بيا يې هغه ظلم او 

نارواوو ته چې په عريب نړۍ کې د ښځو په حق 

کې کيدلې اشــاره وکړه او له هغوی څخه يې د 

ظلم او ستم د له منځه تللو غوښتنه وکړه. د دې 

يادونه اړينه بريښي چې ووايو د شدياق د )اساق 

علی الســاق( کتاب لومړنی کتــاب دی چې د 

عريب ښځې د آزادۍ غږ يې پورته کړی دی.

شدياق په ښځو د اطمينان کولو له مسئالې 

رسه په اړه ليکي: )ښــځې يا د اطمينان وړ دي 

يا نه دي، که چېرې هغوی په ډېرو شيانو امني 

بولو خو پر خپل ځان يې امني نه بولو؟(

نوموړی ښځې ته )د خلقت د مور( په عنوان 

ګوري او د هغې د زده کړې په لزوم د يوې اړتيا 

او يو مشهور واقعيت په عنوان له هر ډول تقليد 

او فشار څخه لريې ټينګار کوي او بيا د ښځو د 

زده کــړې په فايدو چې د اوالدونو او د کورنۍ د 

چارو د مديرانو تربيــه کوونکې ده او د جهل او 

بېسوادۍ او ناپوهۍ د خطرناکو پايلو ځينې د 

هغوی لرې کولو ته اشاره کوي.

د ده موخــې د هغې ورځې د ټولنې پر ضد 

د انقالب د بنسټونو رانغښتونکې وې چې ښځو 

ته د پوهــې په زده کړه په ډېــر کوچني حق يا 

مساواتو او برابرۍ يا هر ډول حقوقو چې د هغو 

پر بنسټ غوره ټولنې جوړيږي، قايل نه وه.

 –  ۱۸۴۹( کواکبــي  عبدالرحمــن   -۶

۱۹۰۲ م(

کواکبــي د ســوريې د حلــب په ښــار کې 

وزيږيد. دا اديب، ليکوال، اصالح غوښــتونکی، 

سيالنی او ورځپاڼه ليکونکی په حلب کې رالوی 

شو او بيا يې د )الشهبا( او )االعتدال( ورځپاڼې 

تاسيس کړې. چې دواړه د وخت د دولت پر ضد 

دده د توندو مقالو په علت تعطيل شوې.

د اصالحاتو د نهضت غليامن چې کواکبي 

له روشنفکرانه او موډرنو نظرياتو څخه په غصه 

شــوي ؤ، ده ته توطيه او دسيسه جوړه کړه چې 

دده په زنداين کېدو او شتمنيو په مصادره کېدو 

يې پای وموند.

نومــوړي ډېری عــريب هيوادونــو، د افريقا 

ختيــځ او هنــد تــه ســفرونه وکــړل او ډېــرې 

ارزښتناکه تجربې يې الســته راوړې، د عمر په 

پای کې په قاهره کې استوګن شو او هملته په 

)۱۹۰۲( زيږديز کال کې وفات شو.

له ده څخه دوه چاپ شوي مشهور کتابونه 

د )ام القری( او )طبايع االستبداد( په نامه چې 

دواړه د ډېرو جنجالونو او هياهو المل شوي دي، 

راپاتې دي.

کواکبــي د ښــځو د زده کــړې او حقوقو د 

مخالفانو د جبهې پــر وړاندې په ميړانه ودرېد. 

دې آزادي غوښــتونکي او روڼ انــدي روحاين 

له ښــځو څخه د مالتړ په ډګر کې ګڼ شــمېر 

وينــاوې وکړې چې په هغو کــې يې د ټولنې د 

افرادو په روزنه او د برشي نســلونو په تهذيب او 

تاديب کې د ښځو حساس رول ته اشاره او نغوته 

وکړه. نوموړی د جهل، بېسووادۍ او ناپوهۍ له 

بند څخه د ښــځې د خالصون په موخه د هڅو 

په اهميت چې د اسالمي امت د انحطاط او په 

نړۍ کې د علم او پوهې کاروان او برشي متدن 

ته رســېدو څخه د وروســته پاتــې کېدو اصيل 

عامل دی، ټينګار وکړ.

کواکبي خپلې نظريې او ليدتوګې په روښانه 

دليــل او غوڅ برهــان رسه چې ټولــو له نبوي 

احاديثو او سنت څخه رسچينه اخستې ده، په 

اثبــات رســوي. دی د )ام القری( په کتاب کې 

ليکيل: )زمونږ لــه اخالقي انحطاط څخه يو دا 

دی چې ښځې د خپلو اسالفو د سنت په خالف 

په ناپوهۍ، جهالت او بېســوادۍ کې خوشې 

)ايله( کړو.(

۷- قاسم امني )۱۸۶۵ – ۱۹۰۸ م(

قاســم بن محمــد امني، مــرصي ليکوال، 

څيړونکي پــه مرص او عريب نړۍ کې د ښــځو 

د حقوقو ډېر ســرت او نوميالــی منادي د مرص 

د )طــره( پــه ښــارګوټي کې نړۍ ته ســرتګې 

پرانستې.

قاســم امني په پينځه کلنۍ کــې د )راس 

التني( په مشهورې مدرسې کې چې په اعيانو 

او ارشافو پورې يې اختصاص درلود، شامل شو. 

له لومړنيو زده کړو وروسته له خپلې کورنۍ رسه 

قاهرې ته والړ او د مرص د دربار په مدرســه کې 

يــې درې کالــه زده کړه وکړه او بيــا د حقوقو او 

سوداګرۍ په کالج کې د حقوقو په څانګه کې 

په زده کړو بوخت شو او په )۱۸۸۱( زيږديز کال 

کې ترې فارغ التحصيل شو.

قاســم امني د افغان ســيد جــامل الدين 

)۱۸۳۹ – ۱۸۹۷ م( خربو او آوازې ته ليوال شو 

او ډېره عالقه يې درلوده تر څو دده د مريدانو د 

جرګــې او دريس کړۍ غــړی وي. دا امکان په 

قاهره کې تررسه نه شــو بلکې وروســته يې بيا 

په فرانســه کې د عمل جاه واغوستله. نوموړی 
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د )۱۸۸۱( زيږديــز کال په پــای کې د مرص د 

محصلينو په ډله کې چې فرانســې ته تلونکي 

ؤ، هغــې هيواد تــه والړ او د مونپليــه د حقوقو 

په پوهنځي کې په زده کړه بوخت شــو. دی په 

۱۸۸۳ – ۱۸۸۵( زيږديــز کلونو کــې د افغان 

سيد جامل الدين او د ده د شاګرد محمد عبده 

د مريدانو له ډلې څخه شو او بيا د اسالمي نړۍ 

د دې دوو سرتو مصلحينو له ډېرو نږدې افرادو 

شــو. قاســم امني په )۱۸۸۵( زيږديز کال کې 

قاهرې ته راســتون شــو او د عدليې او قضا په 

بېالبېلو څانګو کې په کار بوخت شو.

قاسم امني په ټوليز ډول )۵( کتابونه ليکيل 

دي چــې له هغې جملــې دوه کتابونه )تحرير 

املراة = د ښځې آزادي، قاهره – ۱۸۹۹ م( او د 

)املراة الجديده = نوې ښځه، قاهره ۱۹۰۱ م( 

يې عريب نړۍ او اسالم ته د زلزلې په څېر ټکان 

ورکړ او د نهضت په عرص کې يې ســرت انقالب 

رامنځته کړ.

د )تحريــر املــراة( ډېــر مشــهور او خــورا 

جنجال پاروونکی کتاب په پنځو بحثونو شامل 

دی چــې لومړی پــه )۱۸۹۸( زيږديز کال کې 

د )املويــد( په ورځپاڼه کې چاپ شــو او بيا په 

)۱۸۹۹( زيږديــز کال کې د يو مســتقل کتاب 

په بڼه خپور شــو. نوموړی پــه دې کتاب کې د 

ښځو پورې په تړليو مسائلو غږېدلی او د شلمې 

پېړۍ په درشل کې يې د دوی د زړه بوګنوونکي 

وضعيت په نسبت او له دوی رسه د چال چلند 

له څرنګوايل او نجونو له زده کړې او ښــوونې او 

تهذيــب رسه د ټولنې پــه مخالفت نيوکه کړې 

ده او پــه کور او ټولنه کې يې د دې په لوړ مقام 

ټينګار کړی دی.

د قاســم امــني پنځم او وروســتی کتاب د 

)املراة الجديده( په نامه و، نوموړي دا کتاب په 

)۱۹۰۰( زيږديز کال کې وليکه او خپل دوست 

)ســعد زغلول( ته يې اهداء کړ. قاسم امني په 

دې کتــاب کې پــه زياته زړورتيا رسه د ښــځو 

مسايل او د دوی د خپلواکۍ لزوم او هغه دندې 

چې په خپله غاړه او په نورو يې لري، په روښانه 

توګــه مطرح کړي. د هغه اهميت له مخې چې 

دې کتاب درلود په )۱۹۱۲( زيږديز کال کې د 

کراچکوفسکي په واســطه په رويس ژبه وژباړل 

شو.

له شک پرته قاسم امني په عريب نړۍ کې 

لومړنی مصلح او د ښــځو د حقوقو منادي نه و 

خو هغه څه چې دی يــې له نورو څخه متاميز 

کړ په هغې زماين موده کې د ښــځو چارو او د 

دوی د وضعې اصالح ته د خپلې بلنې او دعوت 

ځانګړي کول ؤ چې ټولنيز او کورنی اســتبداد 

واکمــن و او چا ځان ته دا جرئت نه ورکاوه چې 

په رصيحه توګه د ښځو د آزادۍ له خطره ډک او 

ممنوعه ډګر ته ننوځي او له داسې مباحثو څخه 

لکه مساوات، عدالت، د حقوقو غوښتنه، ښوونه 

او روزنه، د ګډو مسوليتونو ورکول چې تر هغې 

زمانې پورې نوي او بديع لغتونه او په عني حال 

کې د نارينه وو له نظره نامانوس او ناخوښــه ؤ، 

ځينې خربې وکړي او کتابونه وليکي، چې ټوله 

عريب نړۍ ولړزوي.

قاســم امني د نورو ټولنيــزو مصلحانو او د 

ښځو د حقوقو د مدافعانو په څېر په اروپا کې له 

خپلو مشاهداتو او د سرتو آزاديو له ليدلو څخه 

پــه اغېز منلو چې د دې لويې وچې ښــځمنې 

ترې برخمنې وې د خپلو کتابونو په ليکلو پیل 

وکــړ او دا رنګــه مطالب يې وړانــدې کړل چې 

د شــلمې پېــړۍ د مرص د دوديــزې او تړلې او 

متعصبه ټولنې لپاره ډېر ترخه او هيښوونکي او 

د عــرف او دود ځينې بهــر ؤ او له دې کبله له 

شديد مخالفت رسه مخامخ شو او سرت جنجال 

يې راوپاراوه، تــر دې اندازې چې د عريب نړۍ 

مطبوعاتو لــه نيمې پېړۍ څخه زيــات د ده د 

نظرياتو په څېړنه، کره کتنه او تفسري الس پورې 

کړ.

د ښځو د حقوقو د السته راوړلو او د له السه 

تلليو آزاديو د ترالسه کولو په موخه د قاسم امین 

ليکنې او بلنې، ښځې له درانده خوبه او اوږده 

غفلت چې په هغه کې يې الس او پښې وهلې، 

راويښــې کړې او په خپل مهم ځای ځايګي او 

مقام پوه شوې او له هغه ظلم څخه چې پر دوی 

کېده خربې شــوې، او لــه دې کبله يوې ډلې 

مرصي آزادي غوښــتونکو ښــځو ظهور وکړ او د 

قاسم امني د ليکنو تر اغېز الندې د خپلو بشپړو 

حقوقو غوښتلو ته راپاڅيدلې.

د ښــځمنو د حقوقــو دا ســرت مدافــع د 

)۱۹۰۸( زيږديز کال د اپريل پر ۲۳ مه د زړه د 

درېدو له امله وفات شو.

۸- فرح انطون )۱۶۷۴ – ۱۹۲۹ م (

فرح بــن انطون عرب ليکــوال، څيړونکی، 

ورځپاڼه ليکونکی او رومان ليکونکی د لبنان په 

طرابلس ښــار کې نړۍ ته راغی. په لبنان کې 

له پوهنتوين زده کړو وروسته د مرص سکندريې 

ته والړ او هلته يې د )الجامعه( مجله خپره کړه. 

پــه )۱۹۰۷( زيږديز کال کــې امريکا ته والړ او 

هورې يې د )الجامعه( په نامه مجله او ورځپاڼه 

بيا ځلې خپره کړه او لږ وروسته مرص ته راستون 

شو او همدلته په ليکوالۍ بوخت شو تر څو چې 

په )۱۹۲۲( زيږديز کال ومړ.

فرح انطون ټينګار کاوه: )که غواړئ چې د 

ټولنې ټولنيزه اوضاع اصالح کړئ، بايد د ښځو 

وضعيت ښه کړئ( ځکه چې د هغوی ښوونه د 

نارينه وو له ښــوونې او روزنې څخه خورا مهمه 

ده او دا چــې په دې اړوند اهامل او سســتي د 

وروســته پاتې وايل او انحطاط له نښــو نښــانو 

څخه ده.

دا ســرت مصلح د ښځو د زده کړې او روزنې 

د لزوم پــه توجيه کې دارنګه ليکي: ښــځې د 

نړۍ ملکــې او د وجــود په عطرو لــړيل ګالن 

دي چې د ملتونــو راتلونکی او د امتونو د چارو 

واګي په خپل الس کې لري. ځکه چې هغوی 

د نسلونو روزونکي او د تاريخ د ميړنيو او برشيت 

جوړوونکــي دي... اوس که چېرې هغوی ښــه 

تهذيــب او روزل شــوي وي، کــوالی يش ټول 

نسلونه په همدې ترتيب رسه وروزي.

۹- محمد رشيد رضا )۱۸۶۵ – ۱۹۳۵ م(

محمد رشيد رضا له اسالمي نامتو مصلحينو 

او نومياليو ليکوالو او د نوموتې مجلې )املنار( 

څښــن د لبنان په طرابلس ښــار کې نړۍ ته 

راغی او په همدې ښار کې لوی شو او درس يې 

ولوست. نوموړی په )۱۸۹۸( زيږديز کال مرص 

ته والړ او د شيخ محمد عبده )۱۸۴۹ – ۱۹۰۵ 

م( په محر کې شاګرد شو. 

محمد رشــید رضا د )املنار( مشهوره مجله 

تاســيس کړه او په هغې کې يې خپلې اصالح 

غوښــتونکې نظريــې او آراوې وړاندې کړې. په 

)۱۹۰۹( زيږديز کال کې يې له شام څخه ليدنه 

وکړه او د )الدعوة و االرشاد( مدرسې بنسټ يې 

کېښود. 

کلــه چې فرانســويان دمشــق تــه ننوتل، 

نوموړي دا هيواد پريښــود او مرص ته راســتون 

شــو. او پــه مرص کې يــې د خپلــې مجلې په 

خپرواوي الس پورې کړ او د دې تر څنګ يې له 

قران کريم څخه يو نا متامه تفســري وليکه او په 

)۱۹۳۵( زيږديز کال د موټر د ټکر له امله ومړ.

شــيخ محمد رضا په دې باور و چې د ښځو 

زده کــړه او ښــوونه بايد لــه رشعــي قوانينو او 

اسالمي اصولو رسه همغږې وي ځکه چې ښځه 

د خپل انساين کامل اوج ته نه رسيږي، مګر د 

اسالمي روزنې له الرې. 

نوموړی په داســې حال کې په ټولنه کې د 

ښــځو له حقوقو څخه مالتړ کوي، د مسلامنانو 

تــر منځ د لويديځ متدن لــه ظواهرو څخه چې 

له ډېر کوچني متيــز پرته له هغو ځينې تقليد 

کيده، خورا محافظه کارانــه دريځ خپل کړ. او 

ويل يې: د اروپايانو په ميتود د ښــځو زده کړه د 

عربانو په بالفطره اذهانو کې د فساد د مکروبونو 

د راڅرګندېدو المل شوی دی.

او همدا چاره د دې المل شوه چې لويديځو 

اغېزو څخه په الهام د مســلامنو ښځمنو روزنې 

او پالنې ته د شــک او ترديد په ســرتګو وګوري 
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او توضعیــح ورکړي چې )هيــڅ روزنه پايلې ته 

نه رســيږي، مګر د دين او انساين فضيلتونو په 

مرسته(.

۱۰- طاهر حداد )۱۸۹۹ – ۱۹۳۵ م(

طاهر حــداد، اديب، شــاعر، ټولنيز مصلح 

پــه )۱۸۹۹( زيږديــز کال په تونــس کې نړۍ 

ته ســرتګې پرانيســتې او پــه )۱۹۱۹( زيږديز 

کال کــې له جامع الزيتونه څخه فارغ شــو. په 

)۱۹۲۰( زيږديز کال کې له )الدســتور( ګوند 

رسه يوځای شو او د هغه له نامتو غړيو څخه شو.

د )۱۵( کلونو په شاوخوا کې يې د تونس د 

ښکيالکګرو د ظلم او ستم پر ضد مبارزه وکړه. 

په تونس کې يې د ټولنيــزو اصالحاتو د تررسه 

کولــو او د ښــځو د آزادۍ او د دوی د حقوقو د 

ترالســه کولو لپاره زياتې هلې ځلــې وکړې. د 

ښځو له حقوقو څخه په دفاع او ښځو ته د بشپړو 

حقوقو د ورکړې د اړتيا او د بنسټي اصالحاتو د 

رسته رسولو لپاره يې په )۱۹۰۳۰( زيږديز کال 

کې د )امراتنا فی الرشيعــه و املجتمع( يا ) د 

تونس ښځې په ټولنه کې او د مذهبي قانون تر 

بريغ الندې( په نامه کتاب وليکه چې په عريب 

نړۍ کې يې پراخ انعکاس درلود.

نوموړی له قاسم امني ځينې درې لسيزې 

وروســته د هغه د هامغه موخو او هيلو رسه خو 

له ديني متونو څخه له نوي تفسري رسه صحنې 

ته راغی.

حداد په خپل مشهور کتاب کې وايي: )ښځه 

د انسانانو مور ده ... ښځه نياميي برشيت دی 

او د هرې ټولنې نياميــي توليدي ځواک دی. 

که چېرې ښــځه تحقري او سپکه کړو او د هغې 

هســکريلتوب او ذلت او ماتې ته پاملرنه ونکړو، 

په واقعيت کې خپل ځان مو ټيټ او سپک کړی 

دی او په خپلې سپکتيا، هسکريلتوب او سقوط 

او اضمحالل او له مينځه تللو رايض شولو. او که 

چېرې ښځې ته درناوی او محبت څرګند کړو او 

هڅه وکړو چې ذات يې ال بشپړ او متحرک يش، 

په واقعيت کې کوښښ کوو خپل ذات بشپړ کړو 

او ځان ته درناوی کوو(.

۱۱- جميــل صدقــی زهــاوی )۱۸۶۳ – 

۱۹۳۶ م(

جميل صدقی په بغداد کې نړۍ ته سرتګې 

پرانيستې. له زده کړې څخه له فارغېدو وروسته 

په بېالبېلو پســتونو کې په کار مشغول شو. يو 

څه موده په استانبول کې د عريب ادبياتو استاد 

شو. څو ځلې د پارملان غړی شو.

جميل صدغی د )املويد( په ورځپاڼه کې له 

ښځو څخه په دفاع کې يوه مقاله وليکله چې د 

اديبانو او د خلکو له تظاهراتو رسه مخامخ شوه 

او ده ته ډېره ګرانه متامه شوه تر دې حده چې 

له خپل مقام څخه ګوښه کېدو ته اړووت.

پــه دې مقاله کې چــې د دې آګاه مصلح 

د روڼ اندو افــکارو لنډيز دی راغيل دي: ) مور 

)ښځه( لومړنی څوک و چې په ماشومتوب کې 

يې ما ته محبت او مينه او عاطفه وبښــله او بيا 

يې ما ته خربې کول را زده کړل تر څو د تکلم او 

بيان په قدرت رسه ټولنې ته داخل شم. مريمن 

)ښــځه( د ژوندانه په اوږدو کې د نارينه يوازنۍ 

غمخوره او صميامنه او صادقانه يار او ياوره ده. 

دا ښــځه ده چــې تر يوه حــده د ژوندانه دروند 

پېټی د نارينه له اوږو څخه کموي او د زړښت د 

شپو ورځو زړه تنګي او ناتواين په خپل روح رسه 

اخيل او په هغه سختو او خفګان راوړونکو ورځو 

کې د نارينه مونسه ده(.

صدقــي په هيښــتيا او آريانتيــا رسه وايي: 

)نارينــه چې له ښــځې پرته يو ناقــص موجود 

دی، څرنګه هڅه کوي دې ته ســپکاوی وکړي 

او حقوق يې تر پښــو الندې کــړي؟ کوم مهال 

چې دې خپلې نياميي بشپړوونکي ته سپکاوی 

کوي په حقيقت کې خپل ځان ته يې سپکاوی 

کړی دی.(

۱۲ – اديب اسحق )۱۸۵۶ – ۱۸۸۴ م(

ده د )حقــوق املراة( په نامــه يوه مقاله په 

)۱۸۸۱( زيږديز کال کې وليکله او په هغې کې 

د ښځو له حقوقو څخه د دفاع په ترڅ کې ليکي 

چې: د ښځې د شان او مقام لوړول په دې کې 

نه دي چې هغــه د نارينه په څېر وګڼو ځکه دا 

رنګــه تصور د دې د طبيعت لپاره مفســده او د 

دې له خټې او خلقت رسه مغايرت لري.

۱۳- نجيب حداد )۱۸۶۷ – ۱۸۹۹ م(

نجيب حداد هم ګروهمن و چې ښځه بايد 

لــه هر څيز څخــه په لږ لږ وپوهيــږي تر څو په 

غونډو او محافلو کې ناپوهه و نه بريښي.

۱۴- موسی صديح ) د شلمې زيږديزې 

پېړۍ لومړي وختونه(

نومــوړی په دې اســتدالل چې ښــځې د 

اوالدونو د روزنې مسوليت په غاړه لري د هغوی 

د زده کــړې پــر اړتيا يې ټينــګار کاوه. نوموړی 

ليکي: دا د نارينه د نيکمرغۍ يا بدمرغۍ المل 

ده او يا د نارينه د خوشحالۍ او يا غم باعث ده، 

نو پــه دې صورت کې څرنګه غواړو چې دا ټول 

مســوليتونه دې ته پريږدو په داســې حال کې 

چې ناپوهه او له علم او پوهې څخه لريې وي او 

په خرافاتو او اوهامو کې و اوسيږي.

۱۵- جــران خليــل جــران )۱۸۸۳ – 

۱۹۳۱ م(

جــربان د لبنان له نابغه ليکوالو څخه ګڼل 

کيــږي او يوه مــوده په امريــکا او پاريس کې و 

اوســيد او پــه )۱۹۱۱( زيږديــز کال کې د تل 

لپاره د امريکا استوګن شو په خپلو کتابونو کې 

د ختيځ د ښځو د وضعيت د ښه کولو داعيه پر 

مخ وړله. نوموړی د ښــځو حقوقــو ته ځانګړې 

پاملرنه درلوده او پر هغوی کســانو يې په کلکه 

نيوکه وکړه چې د ښځو په حقوقو، شخصيت او 

انســاين شــان باندې يې لوبې کولې. په خپلو 

ځينــو آثارو کې يې خپلې ليدتوګې د ښــځو د 

مرشوعو حقوقو په اړوند څرګندې کړې دي.

د جــران خليــل جــربان د يو اثــر )د ناوې 

پالنګ( پښتو شعري ژباړه د محمد نواز طایر له 

خــوا تر رسه شــوې او د )۱۹۵۸( زيږديز کال د 

اکتوبر- نومرب- ډسمرب د پښتو اکيډمي د پېښور 

يونيورسټي په درې مياشتنۍ )پښتو( مجله جلد 

)۲( شمېر )۱( ص ص ۱-۲۵ کې خپره شوې او 

د بل اثر ژباړه يې د )مات وزر( تر رسليک الندې 

د مفتــاح الدين صايف له خوا تر رسه شــوې او 

پــه ۱۳۸۰ هجري ملريــز کال کــې د نړيوالو 

داستانونو په ټولګه کې د رسحدونو چارو وزارت 

له خوا په کتايب بڼه خپره شوې ده.
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دانشګاه مفید، سازمان انتشارات، قم، ۱۳۸۴.

۸- بولن مرجع ګزیده مقاالت و متون درباره فمينيسم، 

تهيــه کننــده: مديريت مطالعات اســالمی، مرکــز مطالعات 

فرهنګی بني املللی، نارش: انتشــارات بــني املللی الهدی، 

تابستان ۱۳۷۸.

۹- ريحانــه، فصلنامــه فرهنګــی و پژوهشــی مرکز امور 

مشارکت زنان، شامره )۶( بهار ۱۳۸۳.

۱۰- درې مياشــتنۍ پښتو، د پښــتو اکيډميي د پيښور 

يونيورســټي، جلد )۲( منر )۱( د ۱۹۵۸ م کال اکتوبر -نومرب-

ډسمرب.
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 درآمد:
امروزه مشارکت سیاســی از جمله اموری 
اســت که از ســوی محافل روشن فکری بسیار 
مورد توجه قرار گرفتــه و از آن به عنوان یکی 
از مهم ترین شاخص های توسعه یاد می شود، به 
گونه ای که عدم مشــارکت سیاسی به خصوص 
مشــارکت سیاســی زنان، به عنــوان یکی از 
نشانه های عقب ماندگی کشورها شمرده می شود. 
اگر بتوان گفت که سرشــت نظام سیاســی در 
هر کشــوری به نگرش های اکثریــت مردم در 
آن بســتگی دارد، در آن صورت آموزش دانش 
سیاسی در سطحی گسترده تر از مراکز علمی و 
دانشگاهی می تواند بر سرشت نظام های سیاسی 
تأثیر بگــذارد. نظام های سیاســی مدرن از هر 
نوعی، به پشتیبانی و نظر مثبت اکثریت مردم 
خود نیاز دارند، و از همین رو انفعال سیاســی 
و اشــتغال خاطر عامه مردم به مسائل مربوط 

زنان در عرصۀ 
سیاست؛ در جهان 
و افغانستان
روح اهلل حقجو

به حوزه خصوصی زندگی، هم شأن شهروندی 
به عنوان فضیلتی مدنی و سیاســی را تضعیف 
می کند، و هم از گسترش حوزه عمومی زندگی 
جلوگیــری می کند. بنابراین، بــه طور گذرا به 
سابقه مشــارکت سیاســی زنان در جهان و از 
این که همواره مشارکت سیاسی در کشورها را 
با الگوهای غربی مقایســه می کنند، بهتر است 
نگاهی به سابقه مشارکت سیاسی زنان در غرب 
و برخی کشــورهای اسالمی بیندازیم، و سپس 
مشارکت سیاســی زنان را در افغانستان مورد 

بحث و بررسی قرار دهیم. 
الف( مشارکت سیاسی زنان درجهان

در این بخش، مشــارکت سیاسی زنان در 
کشورهای غربی و کشورهای اسالمی مورد بحث 
و بررســی قرار می گیرد تا روشن شود در کدام 

از کشورها مشارکت و حضور زنان بیشتر است.

در کشورهای  مشارکت سیاسی  یکم: 
اروپایی

1. پیشینه تاریخی اندیشه مشارکت سیاسی 
زنان

در جهــان غرب، زن ها تــا قرن ها از حقوق 
اولیــه خود، حتی حق مالکیــت و حق دخالت 
در سرنوشت سیاســی خود، محروم بودند.)1( 
اما ســابقه تاریخی اندیشــه مشارکت سیاسی 
زنان را باید از انقالب فرانســه به بعد پی گیری 
کرد. در سال 1۹۲1 نویسنده ای انگلیسی به نام 
ماری ولستونگرافت با نوشتن رساله حمایت از 
حقــوق زنان، توجه افکار عمومی را به موقعیت 
سیاســی زنان جلب کرد. در عصر روشنگری، 
متفکرانی مانند کندروســه و دیــدرو از حقوق 
زنان ســخن می گفتند. هم چنین در نیمه اول 
قرن نوزدهم، هواداران سن سیمون و فوریه، دو 
تن از سوسیالست های اولیه، از حمایت از حقوق 



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره دوازدهم، حوت 1397

ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره دوازدهم، حوت 1397

زنــان دم می زدند. در نیمــه دوم قرن نوزدهم، 
تقاضا بــرای برابری زنان در زندگی اجتماعی و 
سیاسی به شکل بارزی مطرح شد. در انگلستان، 
جنبش سیاسی زنان برای کسب حقوق سیاسی 
در ســال 185۶ آغاز شــد. در ایاالت متحده، 
»جان استوارت میل«، فیلسوف سیاسی معروف 
انگلیــس، کتابی تحت عنوان »اســارت زنان« 
نوشت و مارکسیست های اولیه همانند انگلس 
در کتاب منشــأ خانواده و مالکیت خصوصی و 
دولت و »اگوســت ببل« از زنان حمایت کردند 
و سعی کردند ســلطه مردان را همانند سلطه 

سرمایه داری مردود بدانند.)۲(
اما با همه این ها، بســیاری از دانشــمندان 
غربــی، کــه هم زمان بــا آن ها از زنــان انتقاد 
می کردنــد، معتقد بودند که زنان هم چنان باید 
در خانه ها باقی بمانند و این طرز تفکر حتی در 
میان دانشمندان قرون اخیر همانند »هگل« و 
»ژان ژاک روســو« ادامه داشت. هگل می گفت: 
»زنان ممکن است دارای فرهنگ، اندیشه و ذوق 
باشــند، لیکن نمی توانند به ایده مطلق دست 
یابنــد. تفاوت میان مــردان و زنان مثل تفاوت 

میان حیوانات و نباتات است«.)۳(
ژان ژاک روسو نیز در کتاب امیل می گوید: 
»جست وجوی حقایق انتزاعی و عقلی و مبادی 
اصول علوم و دانش ها و هر آن چیزی که نیازمند 
تعمیم باشــد، خارج از حد ادراک زن اســت. 
مطالعات زنان باید کاًل عملی باشد. وظیفه آن ها 

اعمال اصولی است که مردان کشف کرده اند«.
یک ارزیابی کلــی از نظریات این متفکران 
نشــانگر حقیقت انکار و در بعضی مواقع، تنّفر 
آن ها از حضور زنان در سیاست است. به نظر این 
متفکران، منطق ناکافی، ویژگی ها و توانایی های 
روحی و سیاســی زنان را از این که یک شهروند 
سیاســی کامل باشــند، دور نگاه داشته است. 
 Linda« نویســندگان متأّخری مانند لینداالنژ
 »Loren Clarck»کالرک لــورن  و   »longe

 که تحقیقات وســیعی درباره جایــگاه زنان در 
اندیشه سیاسی غرب دارند، معتقدند که تاریخ 
نظریه سیاسی به طور مطلق در توجه به دیدگاه 
طرفداران حقوق زن شکست خورده است. آن ها 
می گویند: بر طرفداران زنان در عرصه سیاست 
الزم اســت با فراهم کردن نظریاتی که نشانگر 
درک عمیق از زنان در وضعیت تاریخی شــان 
باشد، نقصان را جبران کنند. به هر حال، نظریات 
این دانشمندان در پدید آوردن فرهنگ سیاسی، 
که خواســتار عــدم حضور زنان در سیاســت 

می باشد، نقش داشته است.)4(

2. سیر تاریخی مشارکت سیاسی زنان 
در غرب

زنان در غــرب، از ابتدایی ترین حقوق خود 
بی بهره بودند و جنبش فمینیســتی واکنشی 

در برابــر این اجحاف بزرگ در حق زنان بود. از 
این رو، در پی دو واقعه تاریخی و انقالبی در غرب، 
یعنی توسعه سرمایه داری صنعتی و دموکراسی 
نمایندگی، زمینه مناسبی برای زنان ایجاد شد 
تا با شــعار »تســاوی همه جانبه با مردان« بپا 
خیزند. بنابراین، زنان که باورشــان شده بود به 
لحاظ خلقت پست تر از مردان اند، خواستند خود 
را از همه جهت همانند مردان سازند تا ننگ زن 

بودن از دامان آن ها پاک شود.
از این رو، تقاضاهای فمینیستی در کشورهای 
پیشرفته سرمایه داری بر حسب چهار مورد ذیل 

ارائه می شدند:
اول- استقالل اقتصادی؛

دوم- دسترسی به قدرت و اقتدار سیاسی؛
سوم- معیار مشابه جنسی برای زن و مرد؛
چهارم- پایان کلیشه معیاربندی جنسیتی.

ایــن چهــار مورد، اســاس خواســته های 
فمینیســتی جهان غرب را دربردارند. ولی ذکر 
یک نکته ضروری است و آن این که این عقیده 
در غرب نتایج مناسب به بار نیاورد که از جمله  از 
هم گسیختگی خانواده از جلوه های آن است.)5( 
اولین تظاهراتی که زنان غربی به راه انداختند در 
سال 18۶7 بود )۶( و جنبش سوسیالیستی زنان 
به عنوان جزئی از جنبش جهانی سوسیالیسم، 
در سال 1۹۰7و سپس در سال 1۹15 کنگره ای 
تشکیل داد و خواستار اعطای حق رأی به زنان 
و مشارکت آنان در جنبش جهانی پرولتاریا شد. 
حق رأی سیاسی زنان تنها در اوایل قرن بیستم 
در بعضی از کشــورهای اروپایی مورد شناسایی 
قرار گرفت )در انگلســتان در سال 1۰18م، در 
آمریکا در ســال 1۹۲5م و در فرانســه در سال 
1۹44م و باألخره در سوئیس در سال 1۹71م 
حق رأی زنان تنها در انتخابات دولت فدرال در 
یک رأی گیری عمومی تصویب شد( با این حال، 
برخی از کانتون ها هم چنان حق رأی زنان را در 
امور ایالتی به رسمیت نشــناختند. اکنون نیز 
میزان شــرکت زنان غربی در انتخابات کمتر از 
مردان است، مثاًل، در فرانسه دو سوم کل کسانی 

که رأی نمی دهند، زن اند.)7(
مورد دیگری که الزم است یادآوری شود این 
است که با وجود رشد گرایش های فمینیستی و 
اعطــای آزادی های گوناگون به زنان، اکنون نیز 
مشارکت سیاســی زنان در غرب بسیار پایین 
است. این واقعیت موجب رواج برخی نظریات در 
خصوص حدود توانایی مشارکت زنان در زندگی 
سیاسی گردیده است، مبنی بر اینکه »طبع زنان 
با سیاســت به معنای قدرت و خشونت الفتی 
ندارد« در واقع، در نگرش های لیبرالی، نســبت 
به مشــارکت زنان در زندگی سیاســی تأکید 
می شــود که زنان باید خودشــان را با واقعیت 
زندگی سیاسی سازش دهند و خصال »مردانه« 
الزم را کســب کنند. از سوی دیگر، در نظریات 

سوسیالیستی و فمینیستی، ضمن پذیرش عدم 
الفت طبع زنان با واقعیت قدرت به معنای رایج 
در جوامع نوین صنعتی تأکید می شــود که راه 
حل نه تغییر در خصلت زنــان، بلکه تغییر در 
ساخت قدرت و مالکیت است. دولت و سیاست 
پدیده ای مردم ســاالرانه است و تنها با تغییر در 
ساخت قدرت می توان زنان را از لحاظ سیاسی 
فّعال ســاخت، وگرنه مشارکت زنان در زندگی 
سیاســی به مفهوم فردی رایج آن در حقیقت، 
به معنای »زن زدایی« اســت۲. کلی، دو گرایش 
عمــده در جنبش زنان وجود داشــته اند: یکی 
گرایش لیبرالی که هدف آن افزایش مشارکت 
زنان در درون نظام سیاسی مستقر بوده است، و 
دیگری گرایش سوسیالیستی که تغییر در نظام 
سیاسی ـاقتصادی موجود را شرط رهایی زنان 

می داند.

ب( مشــارکت سیاسی در کشورهای 
اسالمی

برای جلوگیری از طوالنی شدن تحقیق، از 
کشورهای اســالمی فقط به مشارکت سیاسی 
زنان در کشور ایران، بسنده می کنم. این انتخاب 
افزون بر اشــتراکات دینی، بر پایۀ اشــتراکات 

فرهنگی و زبانی نیز مبنا گزیده است.
بر اساس داده های در دست، حاصل سنگ 
نبشته ها و متون مذهبی، می توان گفت: موقعیت 
و حرمت زنان در ایران، به نســبت سایر ممالک 
هم عصر خــود، بهتر بوده اســت. زمانی که در 
یونان قدیم زنان، حتی شــهروند هم به حساب 
نمی آمدند، در ایران نقش آفرینی زنان جزئی از 
تاریخ اســت به عنوان مثال در دربار هخامنشی 
دخالــت به موقع یک زن )اســتر( جان هزاران 
انسان مؤمن را نجات می دهد. در دوران بربریت 
مطلق اروپای شمالی، زنان مسلمان ایرانی مانند 
ریحانه، دختر حســین خوارزمی، تحصیل علم 

نجوم می کردند و به تدریس اشتغال داشتند.
از نظر اهمیت نقش سیاسی زنان در ایران، 

می توان به دو شیوه از حضور زنان اشاره کرد:
اول- حضور مستقیم در سیاست؛

دوم- شرکت در شــبکه ازدواج و پیامد آن 
)نفوذ سیاسی(.)8(

پس از اسالم، نخستین بانوی ایرانی که در 
نهضت اجتماعی قیام کرد، نامش آزاد بود. این 
زن همسر شهریار پسر بازان، نایب السلطنه ایران 
در یمن، بود که در پی جریانات آزاد، فرمان دهی 
سپاهیان را در یمن بر عهده گرفت.از زنان مشهور 
تاریخ سیاسی ایران، »پوران خاتون«، مادر حسن 
میمندی مشهور به حسنک وزیر است. او دارای 
۲ فرزند پسر بود که یکی وزیر محمود و مسعود 
غزنوی و دیگری هم در دســتگاه دیوانی بود. او 
مشاور فرزند بزرگش، حسنک وزیر بود. او از زنان 
بزرگ و از مادران مشــهور تاریخ است. »سیده 
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ملک خاتون«، همســر رکن الدوله دیلمی، مادر 
مجدالدوله دیلمی، را می توان نام برد. او مدت ده 
سال نیابت سلطنت مجدالدوله را داشت و مورد 
احترام مردم بــود. او از مردان بزرگی همچون 

ابوعلی سینا جانبداری می کرد.
هم چنین »ترکان خاتون«، همسر ملکشاه 
ســلجوقی، از زنان توانای تاریخ ایران محسوب 
می شود که در مسائل سیاسی مشاور همسرش 
بود. در حکومت ملک شاه سلجوقی، در خدمت 
همسرش بود. او مخالف سر سخت خواجه نظام 
الملک، وزیر ملک شــاه، بود و بســیار آبادی ها 
ساخته است. ملکه خیرالنساء، مادر شاه عباس 
کبیر و همسر سلطان محّمد، نیز از زنان نامدار 
ایران بود کــه فرمان دهی قشــونی متجاوز از 
1۰۰هزار نفر سواره و پیاده از قزوین تا شیروان 
را بر عهده داشــت و عثمانیان را از خاک ایران 
بیرون کرد. پری خانم، دختر شــاه طهماسب 
صفوی، نیز از زنان سیاستمدار بود. او با نفوذ در 
امرای قزلباش، شاه اسماعیل دوم را به جانشینی 
شــاه طهماســب صفوی انتخاب کرد و سپس 
ســلطان محّمد خدابنده را به قدرت رســاند و 
خودش به دست همین سلطان کشته شد.)1۰( 
گوهرشاد خاتون، همسر شاهرخ تیموری، فرزند 
امیر تیمور گورکانی، نیز از زنان مشهور بود. آثار 
او در زمینه تاریخی مشهور است. او در حکومت 

نیز مشاور و یاور شاهرخ تیموری بود.)11(

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان
آزادی های زنان برای مشارکت در سیاست 
و قدرت در تاریخ افغانســتان پیشــینه زیادی 
ندارد. نخســتین قدم هایی که برای مشــارکت 
و آزادی های زنان برداشــته شــد در زمان امیر 
حبیب اهلل خــان )1۹۰1-1۹1۹( بود. حضور 
محمود طرزی در دربار امیر حبیب اهلل سبب شد 
تا دیدگاه های روشنگرانه درباره زنان به صورت 
محدود در میان درباریان به وجود آید. محمود 
طرزی که شخصیت تحصیل کرده بود و تجربه 
زندگی در ترکیه را داشــت، با حضور و فعالیت 
زنان در کشورهای دیگر آشنا بود. محمود طرزی 
در جریده سراج االخبار ســتونی را زیر عنوان 
»نامور زنان جهان« اختصاص داد که مقاله هایی 
در مورد پیشرفت زنان و حضور آن ها در اجتماع 
در این ســتون به نشر می رسید. مخاطبان این 
ستون تنها درباریان و برخی از افراد باسواد کابل 
بود در حالی که در روستاهایی افغانستان کسی 
نمی توانســت چنین مقاله هایی را بخواند. چاپ 
همین ســتون با مخالفت حلقات محافظه کار 

روبهرو بود ولی با آن هم به نشر می رسید.)1۲(
یکم: از دورۀ  امان اهلل خان تا توافق نامه بن

از  یکــی   )1۹۲۹ -  1۹1۹( امانــی  دوره 
پرتحول ترین اعصار تاریخ معاصر افغانســتان و 
سرآغاز تمام تحوالت بعدی در طول قرن بیستم 

با تمام مد و جزرهای آن در کشــور می باشــد. 
نویســنده در مورد زنان بــه صراحت  می گوید 
که: عمده ترین تحول مثبت در وضعیت حقوقی 
زنان در عهد شــاه امان اهلل رونما شــد، زیرا در 
این دوران اســت که زنــان از لحاظ حقوقی با 
مردان دارای حقوق مساوی شناخته می شوند. 
دروازه مکاتب و مدارس بر روی زنان کشــور باز 
می گردد و دختران این حــق را پیدا می کنند 
تا مثل پســران به مدرسه بروند و صاحب سواد 
و علم و دانش بشــوند.)1۳( بنابر درخواســت 
ملکه ثریا، در تابستان 1۹۲8 »انجمن حمایت 
نسوان« تشکیل شد و دوازده نفر از زنان با فهم 
کابل اداره انجمن را به دســت گرفتند و خواهر 
شاه کبرا جان مســؤلیت اداره این انجمن را به 
دوش گرفت. بدین سان برای نخستین بار زنان 
در کار اداره مملکت با مردان شــریک شدند. به 
شاروالی دســتور داده شد تا لیست زنان بیوه و 
بی سرپرســت را ترتیب و آن ها را در شفاخانه ها 
و البراتوارها شامل کار نماید. شخص ملکه ثریا 
اداره مکتب مســتورات را با همکاری عده ای از 
زنان روشــنفکر کابل به عهده گرفتند. کار نشر 
مجله » ارشــاد النســوان « را مادر ملکه )اسما 
رئیســه( و روح افزا طــرزی، دختر محمدزمان 
خان طــرزی کاکای ملکه به دوش گرفتند، که 

نخستین نشریه مخصوص زنان بود.)14(
1. امیر حبیب اهلل کلکانی

امیر حبیب اهلل کلکانی در ســال 1۹۲۹ به 
سلطنت رســید و حکومت او ۹ ماه دوام کرد. 
در زمان او، آزادی های بدســت آمده در دوران 
امان اهلل خان محدود شد و زنان بار دیگر مجبور 
شدند در چارچوب ســنت های اجتماعی خانه 
نشین شــوند. زنان افغانســتان در این دوره از 

حضور و فعالیت های اجتماعی محروم شدند.
2. محمد نادر شاه

محدودیت هــا در برابــر زنــان در دوران 
محمدنــادر شــاه )1۹۲۹-1۹۳۳( ادامه یافت 
با این هم مؤسســه خیریه نســوان در دوران او 
تأسیس شد. زنان وابسته به خانواده های شاهی 
و برخی از زنان ثروتمند کابل در این مؤسسه به 
فعالیت های اجتماعی پرداختند. آزادی های زنان 
تنها به محافل خصوصی محدود بود و زنان در 
محافل عمومی و اجتماعی حضور نداشتند. این 
رونــد تا دوره صدارت محمدداوود خان یعنی تا 

سال 1۹74 ادامه یافت.)15(
3. محمد ظاهر شاه

محدودیت های زنــان در زمان محمدظاهر 
شــاه )1۹۳۳-1۹7۳( ادامه یافــت. زنان اجازه 
فعالیت های اجتماعی را نداشتند و این آزادی ها 
در محدوده خانواده و برخی از محافل خانوادگی 
محــدود بود. اما در ســال 1۹74 که ســردار 
محمد داوود خان، نخســت وزیر شــد تعلیم و 
تحصیل زنان بخشی از استراتژی حکومت شد. 

در همیــن دوره مکتب هــای ابتدایی دخترانه 
تأسیس گردید، زنان وابسته به خانواده مقام های 
حکومتی و هم چنین زنان افــراد ثروتمند، در 
برخی از اداره های حکومتی به کار آغاز کردند. 
نخســتین صــدای یــک زن در دوره صدارت 
داوود خان از امواج رادیو به نشر رسید. این زن 
میرمن پروین نام داشــت. در سال 1۹5۹ داوود 
خان از زنان دربار خواســت تا بدون چادری در 
مراسم جشن استقالل حضور یابند. مکتب های 
متوسطه زنان و مکتب قابلگی نیز در زمان داوود 
خان تأسیس شد. برای نخستین بار زنان در سال 
1۹۶4 دارای حــق رأی شــدند. دو تن از زنان 
افغانستان برای اولین بار در کمیته تصویب قانون 
اساســی 1۹۶4 حضور یافتند و دو زن دیگر به 
عنوان سناتوران انتصابی در شورای ملی به کار 

آغاز کردند.
اولیــن نهاد مدنی مســتقل از حکومت در 
سال 1۹۶5 به فعالیت آغاز کرد. این نهاد مدنی 
مربوط حزب دموکراتیک خلق بود. هرچند که 
این نهاد مدنی بیشتر جنبه ایدئولوژیک داشت 
و مسائل مربوط به طبقات را مطرح می کرد اما 
مسائل مربوط به زنان نیز در آن مطرح می شد.

این نهاد مدنی یک تظاهرات را در سال 1۹۶8 
به راه انداخت. این تظاهرات به منظور مخالفت 
با مســوده ممنوعیت تحصیل زنان در خارج از 
افغانســتان برگزار شــد. هرچند این تظاهرات 
گسترده نبود اما نخستین حرکت نمادین زنان 

برای کسب حقوق شان در افغانستان بود.)1۶(
4. داوود خان

در اواخر ســال 1۹5۰ )1۳۲۹( نخســتین 
هیئت زنان افغانستان در کنفرانس زنان آسیایی 
که در سریالنکا برگزار می شد اشتراک کردند. نه 
سال بعد در 1۹5۹ یک زن افغان همراه هیأت 
نمایندگی افغانستان به سازمان ملل متحد و یک 
زن نیز به سفارت خانه افغانستان در واشنگتن 
اعزام شــد. اگر در صد ســال اخیر، زنان افغان، 
نفسی به راحتی کشیده باشند، این نفس راحت 
را فقط در دوره صدارت داوود خان بعد از نهضت 
روی لوچــی در )1۳۹5( کشــیده اند و پس از 
آن فرصت یافتند تا از حقوق شایســته مدنی و 

انسانی خود برخوردار شوند.)17(
5. حزب دموکراتیک خلق

در دوره رژیم حــزب دموکراتیک خلق نیز 
زن از مقام شایســته انســانی خود مثل زمان 
جمهوریت داوود و قبــل از آن برخوردار بود و 
می توانست دوشادوش مرد در کار و فعالیت های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی سهم 
بگیرد و نقش خود را در پیشــبرد امور مختلف 
زندگی به نحو مؤثر و تحسین برانگیزی ایفا کند. 

6. مجاهدین
بــا ورود تنظیم های جهادی در کابل و آغاز 
جنگ ها به خاطر کســب قدرت بیشتر، زنان به 



حق خود نرسیده که هیچ بلکه متحمل بدترین 
و وحشیانه ترین نوع خشونت ها از جانب مردان 
مسلح شده اند، زنان مورد تجاوز دسته جمعی قرار 
گرفته و چنان بی رحمانه مورد خشونت قرار داده 
شدند که حتی شــکم زنان دریده شد، والدت 
جبری دادند، و پس از تجاوز کشــته و الشــه 
آن ها لخت و برهنه به جاده ها پرتاب می شــد و 
یا دختران و زنان را گروه های مختلف اختطاف 
می کردند، تا تــرس و رعــب در دل مخالفان 
تنظیمی ایجاد کرده باشند. مراکز قدرت متعدد 
بــود و هیچ قومندانی از هیچ مرجعی دســتور 
نمی پذیرفت و هیچ مرجعی که به شکایات مردم 
رسیدگی کند و جلو این هرج و مرج و آنارشی را 
بگیرد وجود نداشــت. بسیاری از مردم پایتخت 
و شهرهای بزرگ کشــور در چنین وضعیتی، 
مجبور به ترک خانه و کاشــانه خود شدند و به 
پاکستان و یا ایران و تاجیکستان و یا روسیه فرار 

کردند.)18(
7. طالبان

زنان افغانستان سیاه ترین دوران را در زمان 
طالبان )1۹۹۶-۲۰۰1( سپری کردند. طالبان 
هیچ زنــی را اجازه نداد کــه در ادارات دولتی 
کار کنند. این گروه مانع سفر زنان بدون محرم 
شرعی شد. در نظام ایدئولوژیک طالبان، قوانین 
سخت گیرانه و افراطی بر زنان مورد تطبیق قرار 
گرفــت . زنان از حق تحصیــل و کار در ادارات 
دولتی محروم ســاخته شدند و حتی از قیودات 
شدیدی بر بیرون رفتن زن از منزل وضع گردید. 
قوانین سنگسار و دســت و پای بریدن ها رونق 
گرفت و استدیوم ملی به جای ورزش و مسابقات 
ورزشــی، به میدان قصابی انسان ها مبدل شد. 
دروازه حمام هــای عمومی مســدود گردید و 
پوشیدن لباس پاک و تمیز گناه پنداشته می شد. 
گرفتن عکــس و رفتن زن مریض به نزد داکتر 
ممنوع شــد. اکثر مــادران در هنگام زایمان به 
علت عدم وارسی دکتوران متخصص که مردان 
بودند جان می دادند. رانندگان تاکسی و بس ها 
اجازه نداشتند زنانی را در موتر خود سوار کنند 
که چادری نپوشیده اند. هر مردی اگر با خانمی 
بیرون می رفت باید اسنادی که محرمیت زن و 
مرد را ثابت می کرد با خود می داشــت . در غیر 
این صورت با سرنوشت شومی روبه رو می شدند. 
بدینسان زنانی که محرم شرعی نداشتند حتی 
برای خریــد مایحتاج خود دچــار رنج فراوان 
بودند حتی زنی که با محرم شرعی خود بیرون 
می رفت حق نداشت دست به آرایش خود بزند و 
لباس فیشنی و تمیز بپوشد تا مردان بالغ دچار 
وسوسه نشوند و به صورت عموم زنان حق کار و 

تحصیل را نداشتند.)1۹(

دوم: توافــق نامه بُــن )2001( تا ختم 
حکومت حامد کرزی

پس از حادثه 11 سپتمبر، امریکا آستین ها 
را باال زد و نظام طالبی را در کشور در نوردید و 
بر مبنای کنفرانس بن، به جای آن یک حکومت 
عبــوری به میان آمد، امــا از آنجایی که بخش 
عمده این حکومت از نیروهای اســبق تشکیل 
یافته بود، اوضاع سیاســی و اجتماعی در کشور 
نسبت به زمان طالبان فرق چندانی نکرد. پس از 
ختم کنفرانس بن، مجلس دیگری در بروکسل 
در مرکز پارلمان اروپا به اشــتراک بیش از 4۰ 
خانم افغــان دایر گردید کــه از داخل و خارج 
کشــور به آنجا گرد آمده بودند. این مجلس که 
به کمک مؤسسات امریکایی و اروپایی دایر شده 
بود، بعد از ســه روز اجالس، یک اعالمیه پنج 
صفحه ای را به پارلمان اروپا ســپرد که در آن 
تأمین کلیه حقوق زنان به حیث یک هم شهری 
و اشتراک زنان حقوقدان در طرح قوانین بعدی 
به شمول قانون اساسی کشور تقاضا شده بود و 
افزون بر آن، آن ها بر بهبود امور صحی و تعلیم و 
تربیه زنان تأکید کرده و خواهان کمک و حمایت 
جهــان در این زمینه شــدند. خانم هایی که از 
افغانستان به این کنفرانس آمده بودند، با اشاره 
به ضرورت مبرم موجودیــت قوای بین المللی 
حافــظ امنیت عالوه کردند که : »بســیاری از 
طالبان اکنون ریش ها را تراشیده و دستارهای 
خود را  بد ل کرده اند، اما افکارشان در برابر زنان 
به جای خود مانده است. زنان از آن ها می ترسند 
و جــرأت نمی کنند چادری را کنــار گذارند و 

آزادانه در محضر عام بیرون شوند .«)۲۰(
به دنبال کنفرانس بن به تاریخ ۲۲ دسمبر 
۲۰۰1 حکومت موقت به ریاســت حامد کرزی 
زمام امور را به دست گرفت و هم زمان با شروع 
کار حکومت موقت، وزارت امور زنان نیز تشکیل 
و شروع به فعالیت نمود که نخستین دستاورد 
زنان به شــمار می رود. دومین دســتاورد زنان 
تجلیــل از روز بین المللی زن در هشــتم مارچ 
در کابــل بود. در نخســتین حکومت انتخابی 
حامد کرزی، سه زن به نام های مسعوده جالل 
به حیث وزیر امــور زنان، آمنه افضلی به حیث 
وزیــر امورجوانان و صدیقه بلخی به حیث وزیر 
معیوبین و شهدا حضور یافتند. نیز برای اولین بار 
حبیبه ســرابی به حیث والی در والیت بامیان 
انتصاب شده است و داکتر سیما سمر به حیث 
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
و فاطمه گیالنی به حیث ســکرتر جنرال سره 

میاشت تعیین شدند.)۲1(
»حکومت انتقالی به تاریخ 1۳ میزان 1۳81 
)15 اکتوبر۲۰۰۲( یک کمیســیون ۹ نفری را 
تحت ریاست نعمت اهلل شهرانی )معاون رئیس 
دولت( برای تهیه مســوده قانون اساسی تعیین 
کرد کــه در آن دو خانم قاضی، هر یک: آصفه 

کاکر و مکرمه اکرمی شامل بودند. کلیات مسوده 
قانون اساســی قبل از آن بــه کمک یک عده 
متخصص خارجی و به خصوص پروفیسور بارنت 
روبین از پوهنتون نیویارک و مشــاور ارشد در 
امور افغانستان، اماده شده بود و کمیته بر روی 
آن کار خود را آغاز کرد .«)۲۲( حکومت انتقالی 
با صدور فرمان مورخ ۶ ثور1۳8۲ یک کمیسیون 
۳5 نفری را باز هم تحت ریاست پوهاند شهرانی 
جهت تدقیق مسوده موظف ساخت که در ان 7 
تن خانم عضویت داشتند. هر یک پروین مؤمند، 
فاطمــه گیالنی، پروین علی مجروح، شــکریه 
بارکزی، صدیقه بلخی، حاکمه مشــعل و آمنه 
افضلی، در عین زمان بــرای تدویر لویه جرگه 
یک دفتر مشترک تنظیم انتخابات که مرکب از 
اعضای افغان و چند نماینده سازمان ملل متحد 
بود، تحت ریاست داکتر فاروق وردک نیز تعیین 
شد تا امور اجرایی لویه جرگه و انتخابات وکال را 
تنظیم و کنترول نماید. در اینجا باید خاطر نشان 
کرد که به منظور تدقیق بیشتر حقوق زنان یک 
کمیته اختصاصی زیر نظــر محبوبه حقوقمل 
)وزیر دولت در امور زنان( متشــکل از ۲۰ خانم 
موظف شد تا مسوده قانون اساسی را مورد غور 
قرار دهد. این کمیته ضمن بعضی ابراز نظرها، 
پیشنهاد کرد که در مقدمه 1۲ فقره ای یک فقره 
دیگر به این عبارت عالوه گردد: »تضمین حقوق 
مســاوی زنان و مردان و امحای تمام اشــکال 
تبعیض و خشونت علیه زنان .« هم چنین کمیته 
توصیه کرد دو نفر زن بهتر است به جای یک نفر 
در ولسی جرگه از هر والیت عضویت پیدا کند و 

به عین شکل در شوراهای والیتی. )۲۳(
لویه جرگه قانون اساســی دارای 5۰۰ عضو 
بــود، از جمله 45۰ تــن به انتخــاب مردم و 
5۰  نفر به انتصــاب رئیس دولت که نصف آن 
 ۲5  تن زنان باشــند، در کل از مجموع وکالی 
انتخابی 15% آن زنان باشــند. نیز ۶۲ تن زن از 
۳۳ والیت کشــور از طرف زنان برگزیده شوند 
تا در لویه جرگه از زنان والیات نمایندگی کنند. 
تنها در مراکز شهرها که دارای نواحی مستقل اند 
)شهر کابل، جالل آباد، هرات، بامیان، قندز، مزار 
شریف، قندهار و گردیز( وکال با رأی گیری آزاد و 
مستقیم انتخاب شدند. به تاریخ ۲5 قوس1۳8۲ 
) 14 دسمبر ۲۰۰۳( مجلس حضرت صبغت اهلل 
مجــددی را از بین چهار نامــزد با اکثریت آراء 
)5۲%( به حیث رئیس لویه جرگه انتخاب کرد. 
روز بعد 1۶ تن برای ســه مقام معاونیت جرگه 
نامزد شدند که چهار تن آنان زنان بودند. جمیله 
مجاهد، ثریا پرلیکا، صفیــه صدیقی، و فاطمه 
گیالنی که هیچ یک نتوانســت رأی بیشــتر را 
حاصــل کند، ولی در اثر اصــرار یکی از وکالی 
زن مبنی بر این که یک معاون باید زن باشــد، 
صفیه صدیقی که در بین زنان بیشــترین رأی 
را گرفته بود، به حیث معاون چهارم لویه جرگه 
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تعیین شد. جمیله مجاهد و فاطمه گیالنی، بعد 
از آن کــه ثریا پرلیکا به نفــع آن ها از حق خود 
گذشــت به حیث دو منشــی مجلس پذیرفته 
شدند که منشی سوم عبدالحق شفق بود. بعداً 
حضرت صبغت اهلل مجــددی رئیس لویه جرگه 
صفیه صدیقی را به حیث نطاق جرگه نیز تعیین 
کرد. به هر حال، در لویه جرگه قانون اساسی که 
در ماه قوس ۲۰۰۳ در کابل برگزار شــد، زنان 
افغان یک چهارم اعضای لویه جرگه را تشــکیل 
دادند. در لویه جرگــه، زنان نماینده با قاطعیت 
روی یــک ماده از قانون اساســی که تســاوی 
حقوق اتباع افغانستان را به رسمیت می شناخت 
پافشاری کردند. آنان خواستار این بودند که ماده 
مذکور به طور شفاف و روشن بیان کند که زن 
و مرد در حقوق مدنی افغانستان در همه موارد 
دارای حقوق برابر و مساوی اند، این ماده مطابق 
نظرنمایندگان زن تغییر کرد و در ماده ۲۲ قانون 
اساسی تصریح شده که »هر نوع تبعیض و امتیاز 
بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان 
اعم از زن و مــرد در برابر قانون دارای حقوق و 
وجایب مساوی می باشند.« این اولین باری است 
که به طور مشخص بر تساوی حقوق زن و مرد 
تأکید می شــود. در حالی که در قوانین اساسی 
گذشته به طور عام با ذکر تبعه در قانون اساسی 
1۳۲۰ و مردم در قانون اساســی 1۳4۳ اکتفا 

شده است.)۲4(
در نتیجــه آنان پــس از ایــن در ارتقاء به 
پســت های بلند دولتی مانع حقوقی ندارند. به 
پیروی از این دستاورد قانونی، زنان که از جنگ 
و از هرچه جنگ ساالر است متنفراند، علی رغم 
تهدیدهای گروه طالبان و ســایر نیروهای شبه 
نظامی، آماده شــرکت وسیع خود در انتخابات 
ریاست دولت شــدند و در یک روز نسبتاً سرد 
به پای صندوق های رأی رفتند و با ریختن رأی 
خود به شخص مورد نظر ثابت ساختند که آنان 
سهم گیری زنان افغان در انتخابات قلباً خواهان 
دموکراسی و حکومت قانون اند. حامد کرزی پس 
از انتخابش به حیث نخســتین رئیس جمهور 
منتخب، ســه تن از زنان موفــق هر یک دکتر 
مسعوده جالل را به حیث وزیر امور زنان و خانم 
صدیقه بلخی را به حیث وزیر شهدا و معلولین 
و خانم آمنه افضلی را به حیث وزیر امور جوانان 
در کابینه اش شــامل ســاخت و خانم حبیبه 
سرابی سابق وزیر امور زنان را به حیث نخستین 
والی زن در والیت بامیان منصوب کرد. اینان با 
حضور خویش نقش زنان را در اداره امور کشور 
به نمایش می گذارند و امیــد واری زنان افغان 
را بهبود وضع اجتماعی شان بیشتر ساخته اند. 
گرچه در حال حاضر ۲5 در صد از کرسی های 
پارلمان افغانســتان در اختیار زنان اســت، اما 
سیاستمداران و فعاالن سیاسی زن غالباً با ارعاب 
و حتی خشــونت روبه رو می شــوند. آزادی زن 

افغان بر اســاس سنت ها، بحران های پی در پی 
و فرهنگ مرسوم این کشور کاماًل محدود است. 
علی رغم این چالش ها در کل می توان گفت 
ســال های  ۲۰۰1 - ۲۰14  فرصت طالیی برای 
حضور زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی بود. قانون اساســی حقوق شهروندان 
اعم از زن و مرد را مســاوی اعالم کرد و زنان بار 
دیگر وارد عرصه های مختلف شدند. تحصیل و 
تعلیم زنان آزاد شــد و میلیون ها دختر در کنار 

پسران، به مکتب رفتند. 
تأســیس کمیسیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان بزرگترین دستاورد برای احقاق حقوق 
زنان بود. این کمیسیون با نشر گزارش هایی از 
نقض حقوق بشری زنان زمینه را برای تغییر در 
وضعیت زنان افغانستان فراهم کرد. آگاهی هایی 
که این کمیسیون در نتیجه کارگاه ها و سمینارها 
از طریق کمیسیون های والیتی برای زنان دادند، 
دید آن هــا را تاحدی تغییر داد و هزاران زن در 
نتیجه این آگاهی هــا از حقوقی که قانون برای 

آن ها در نظر گرفته، اطالع یافتند. 
زنان در این دوره عالوه بر حضور در نهادهای 
ملکی دولتی، در صفوف نیروهای اردو و پولیس 
نیز وارد شــدند. در حال حاضــر صدها زن در 
این دو وزارت مصــروف فعالیت اند. زنان حتی 
دشــوارترین مأموریت های رزمــی را در وزارت 
دفاع به پیش می برنــد و عضو قطعه کماندوی 
اردوی ملی انــد.در همین ده هــا نهاد مدنی به 
فعالیت آغاز کردند که برخی از این نهادها توسط 
زنان رهبری می شد. در سایر نهادهای مدنی نیز 
کارمندان زن به اندازه کافی وجود داشــت اما 
زنان در تصمیم گیری های این نهادها سهم مؤثر 

نداشتند.

نتیجه گیری:
در نتیجه می توان گفــت، در جهان غرب، 
زن ها تــا قرن ها از حقوق اولیه خود، حتی حق 
مالکیت و حق دخالت در سرنوشــت سیاســی 
خود، محروم بودند. اما ســابقه تاریخی اندیشه 
مشارکت سیاسی زنان را باید از انقالب فرانسه 
به بعد پی گیری کرد. در سال 1۹۲1نویسنده ای 
انگلیســی به نام ماری ولستونگرافت با نوشتن 
رساله حمایت از حقوق زنان، توجه افکار عمومی 
را به موقعیت سیاســی زنان جلب کرد که این 
سرآغاز ســابقه مشارکت سیاسی زنان در غرب 
گردید. اما در ایران، بر اساس داده های در دست، 
حاصل سنگ نبشته ها و متون مذهبی، می توان 
گفت: موقعیت و حرمت زنان در آنجا، به نسبت 
ســایر ممالک هم عصر خود، بهتر بوده اســت. 
زمانی که در یونان قدیم زنان، حتی شــهروند 
هم به حساب نمی آمدند، در ایران نقش آفرینی 
زنان جزئی از تاریخ است به عنوان مثال در دربار 
هخامنشی دخالت به موقع یک زن )استر( جان 

هزاران انسان مؤمن را نجات می دهد. 
در تاریخ افغانســتان آزادی های زنان برای 
مشارکت در سیاســت و قدرت پیشینه زیادی 
ندارد. نخســتین قدم هایی که برای مشــارکت 
و آزادی های زنان برداشــته شد در زمان امیر 
حبیــب اهلل خــان )1۹۰1-1۹1۹( بود. حضور 
محمود طرزی در دربار امیر حبیب اهلل ســبب 
شد تا دیدگاه های روشــنگرانه در باره زنان به 
صــورت محدود در میان درباریان به وجود آید. 
محمود طرزی که شخصیت تحصیل کرده بود 
و تجربه زندگی در ترکیه را داشــت، با حضور و 
فعالیت زنان در کشورهای دیگر آشنا بود. بعد از 
تاکنون ســیر تاریخی مشارکت سیاسی زنان با 

فراز ونشیب های زیادی همراه بوده است.
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کودکی خود را داشــته باشند و باید نام خانوادگی خود را به 
نام خانوادگی شوهر خود تغییر دهند، در حالی که مردان حق 

دارند نام خانوادگی خود را تا آخر عمر برای خود نگه دارند.
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فيمينستى
 اديب نظريه
اجمل ښکىل

د ښځو لپاره د حقونو د غوښتلو مبارزې ته 

په لوېديځ کې فيمينــزم وايي. په لوېديځ کې 

له پخوا نه د نرواکــۍ پر وړاندې وخت ناوخت 

اعــرتاض کېــده؛ خو په شــلمه پېــړۍ کې دا 

اعرتاض پر يوه منظم جريان واوښت. 

له شــلمې پېړۍ نــه د فيمينــزم عميل او 

ليکنۍ مبارزه دواړه منظمې شــوې. په لومړيو 

لســيزو کې دا د ښــځو د انتخاب او وظيفو په 

حقونو پــورې محدود و؛ خو پــه دويم پړاو کې 

دقيق شو او د شلمې پېړۍ په وروستۍ لسيزه 

کې په يوه ژور فرهنګي جريان واوښت، چې د 

فرهنګ په هره برخه کې يې د نارينه د تســلط 

پر ضد د ښځو د تساوۍ غږ راپورته کړ.

پــه دې وخت کــې د فيمينزم خوځښــت 

له نــورو فرهنګي جريانونو رسه يوځاى شــو او 

لــه هرنونو او علومو يې غوښــتنه وکړه، چې دا 

غږ وررسه غربګ کړي. په دې توګه له پوســټ 

ماډرنيزم رسه يوځاى شو او پوسټ ماډرنيزم دا 

غږ ژور او رسا کړ.

د فيمينســتانو په اند له ښځو رسه تبعيض 

له نوم ايښــودلو نه راواخله تر لوړ ســيايس او 

ټولنيــز موقفه پورې پــه هر کــچ روان دى. د 

انســاين فرهنګ ووړ بڅرى هم له ښځې رسه 

تبعيض کوي.

فيمنيــزم د دې توپري پر علتونو فکر وکړ. د 

ددوى په اند اســايس علت يې د ښځې جسم 

دى. نارينــه د خپل ټولنيز ذهنيت پر بنســټ 

داســې فکر کوي، چې ښــځه فطري کمزورې 

پيدا شوې ده او همدې جسمي کمزورۍ دا له 

سړي نه بېله کړې او ټيټه کړې ده.

تاريخــي موندنې او د افريقا او نورې دنيا د 

پاتــې قبايلو بدوي ژوند راته وايي، چې ښــځه 

پــه لومړيو کې داســې محکومه نــه وه، بلکې 

حاکمــه وه او لــه نارينه رسه يې په ښــکار کې 

اوږه په اوږه برخه اخىسته؛ خو کله چې زراعتي 

انقالب راغى او انســانان ډله ډلــه يو ځاى ته 

راټول شــول او ډېر شول؛ نو سړو بهر کارونه په 

غاړه واخىســتل او ښځه د کور شوه. د انسانانو 

ډېروايل د افرادو ترمنځ د چلن د انسجام اړتيا 

پيدا کړه او له دې ځايه د ټولنيزو دودونو بنسټ 

کېښودل شــو او اوســني مدنيت ته الر هواره 

شوه؛ خو دې مدنيت ښځه له پښو وغورځوله او 

په يوه منفعل عنرص يې واړوله. داسې په ښځه 

کې جســمي بدلون راغى. ســړي چــې درانه 

کارونــه کول پياوړى شــو او ښــځه چې د کور 

سيوري ته پاتې شوه، کمزورې شوه.

  د فيمنســتانو پــه انــد: ›‹...د فطرت دود 

تعريف ناســم دى. په بيالــوژي کې  فطرت د 

هر  ژوندي رسي هغو ځانګړنو ته وايي، چې دا 

پرې پايــي او په هغو کې حرکت، وده، تنفس، 

توليــد، لوږه، جنيس غريزه او د فضله ايســتل 

راځي. دا خصوصيتونه ســاکښ له ناســاکښ 

نه بېلوي. پر دې ګــډو فطري صفتونو رسبېره 

که کوم څيز يا جنس ته بل صفت منسوبېږي، 

هغه به د ټولنيزو او مدين غوښتنو زېږنده وي. 

ســړي ته منســوبه زړورتيا او ښځې ته منسوبه 

ويــره تش زموږ د ټولنيز او مــدين ژوند زېږنده 

دي. د فرهنــګ خصوصيت تنــوع او د فطرت 

خصوصيــت اړتيــا او افاقيــت دى. مطلب دا 

که  يو ســاکښ مثاًل خوراک يــا جنس ته اړتيا 

ونه لري، بيا دا خصوصيت فطري نه شــو، ځکه 

نو په انســانانو کې له پاسنيو اووو ځانګړنو پرته 

هېڅ هم فطري نشته. نور بس د ژوند کولو هرن 

دى، چې مــوږ يې له ټولنې او په ټولنه کې له 

موجود کلچر نه زده کوو. ›‹)1: 244-243(

په دې توګه له ښــځو رسه د دوميې درجې 

چلــن د مدنيت زېږنــده دى او دا مدنيت چې 

وروســته وروسته خپور شوى او بدوي قبايلو ته 

رســېدىل، سړيو د ښځو په اړه په خپل چلن او 

فکر کې توپري احساس کړى او دا په داسې يوه 

واقعيت اوښــتى، چې اوس ترې بغاوت اســانه 

نه دى.
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له جســمي پلوه د ښــځو د کمزوري ګڼلو 

لــه ذهنيــت نه لــه مېرمنو رسه د ســړيو چلن 

راوىت. خپــل کلچــر راتــه وايي، چــې څرنګه 

ښــځه کمزورې ده؛ نو چې راګېــره يش، مکر 

و فرېب ته مخه کوي. مکر ښــځې ته منسوب 

خصوصيت دى. پر ښــځو چې نارينه مســلط 

دي، مکر تــه يې مخه کول مجبــوري ده؛ خو 

چې ســړى هم راګېر يش، لــه مکر و فرېب نه 

کار اخيل او داسې دا ښځو ته منسوب فطري 

صفت نه يش ګڼل کېداى. د فيمنستانو د فکر 

پر بنسټ، که اوســنى نارينه کلچر بدل يش، 

ښځې ته منسوب صفتونه او د ښځې اخىستي 

خویونه به چورلټ بدل يش. که سړى د ښځې 

غوندې په همدغسې اختناق کې پرېوځي، دا 

ټول صفتونه به سړي ته منسوب يش. 

د جســم له پلوه د ښــځې د کمزورۍ دود 

ذهنيت ښځې ته وېره ورکړې او دې وېرې ښځه 

په مر رشم اخته کړې ده. وېره او رشم ښــځو 

ته دوه هغه منسوب خصوصيتونه دي، چې دا 

يې له ټولنيز فعاليت او پرمختګه راګرځولې ده. 

وېــره او رشم لــه نارينه رسه د ښــځې دوه مهم 

بېلنــدوى خصوصيتونه دي، چــې زموږ نارينه 

ذهنيت ورته منسوب کړي دي.

د عقل له پلوه له ښــځې نه د ســړي تقدم 

هم فطري نه ښکاري. ان ځينې دومره کمزورى 

استدالل کوي، چې د ښــځې ماغزه تر نارينه 

کم دي، ځکه نو نارينه ته نه رسېږي. که داسې 

وي، نــو د فيل ماغزه تر انســانه ډېر وي، ولې 

انســان ممتــاز دى؟ د مغزو په حجــم پورې د 

عقل تړښت معقول کار نه ښکاري او تاريخ راته 

د اپالتون خربه سمه ثابتوي، چې که ښځې ته 

د زده کړې اړين رشايط جوړ يش، تر سړي کمه 

نه ده. همدا اوس موږ د يوې لوســتې ښځې او 

يوه نالوستي سړي ترمنځ څرګند توپري وينو او 

له دې نه معلومېږي، چې د ژوند په اړه د ښځو 

ناقــص فکر د نارينه چلن زېږنــده دى، چې د 

ژونــد پېژندلو ته يې نه ده پرېښــې او د زده کړو 

مخــه يې نــه ده ورکړې. زمــوږ مېرمنې چې په 

خالص مټ په علمي فعاليتونو کې برخه نه يش 

اخىستى او په کوره دننه او بهر له خنډونو رسه 

مخېږي، د سړيو هومره وړتيا نه لري.

›‹لېوي سرتاس‹‹ د لرغونو ټولنو له مطالعې 

نــه دا پايلــه راايســتې، چــې له ښــځې نه د 

)Exchange( )تبادلــه یا راکړه ورکــړه به ورته 

بهــرته معادل وي( اســتفاده د مدنيت لومړۍ 

خښــته ده. پر ځينو جنيس اړيکــو او د ډالۍ 

دود پــه لرغونو ټولنــو کې هم و. د ښــځې پر 

ازادې جنيس اړيکې بانــدې بنديز دې ته الر 

هواره کړه، چې ښځې له دغو بندېزونو بهر هم 

د اړيکــې د جوړولو اجازه ولري، چې هره ټولنه 

ورته د خپلې اړتيا له مخې خپل نوم ورکوي. د 

راکړې ورکړې په دې طريقه کې د ښــځې هر 

ډول زبېښــاک موجود دى. د ګيــل روبني په 

اند، ښــځه په واده کې ورکول کېږي، په جګړه 

کې ګټــل کېږي، په بدل کــې ورکول کېږي. 

په رشــوت کې ورکــول کېــږي او خرڅېږي او 

اخيستل کېږي. روبني زياتوي، چې مريان هم 

خرڅېږي او اخىستل کېږي، بلکې د شاعرانو، 

ســندرغاړو، انځورګــرو او لوبغــاړو د تبادلــې 

بېالبېلې بڼې هم شــته؛ خو د دوى سوداګري 

د دوى د کــامل له مخې کېږي؛ خو د ښــځې 

تجــارت يواځې د ښــځېتوب له مخــې.‹‹)1: 

)23٨

که د ګيل روبني خــربه لږه وغزوو، زموږ په 

ټولنه کې د ښځې د واده لپاره د )ورکولو( کلمه 

کاروو. موږ وايو: لور مې ورکړه. د )ورکول( فعل 

د هر بل څيز له پــاره هم کاروو او له دې نه دا 

مطلب اخلو، چې ښځه موږ ته د څپلۍ تر تيل 

ډېر ارزښت نه لري. موږ په بدو کې ښځې ورکوو 

او له هغوى څخــه د انتخاب حق اخلو. موږ د 

ښــځو د خرڅولو له پاره يو بــل جايز فرهنګي 

اصل لــرو او هغې تــه ولور وايو. دا د ښــځو د 

خرڅولو مهذبه بڼه ده.

وايي، چې پــه لرغوين مرص کې به نجونې 

پــه معبدونــو کې اوســېدې او هلته لــه ورغلو 

زايرينــو رسه به يــې جنيس اختــالط کاوه. د 

لرغوين مرص مذهــب دا د ثواب کار باله، چې 

نجونې د ســړيو زړه وسايت. د ساسانيانو په اړه 

مشــهوره ده، چې په خپلو دربارونو کې يې څو 

زره بې جوړې نجونــې لرلې او چې کله به نورو 

ته اړتيا پېښــه شــوه؛ نو په خپل قلمرو کې به 

يې بېالبېلو ســيمو ته احوال ولېږه، چې په څو 

سوو نجونو کې څو ښکلې نجونې راوبايس. بيا 

بــه يې چې وټاکلې؛ نو هملته به يې دربار کې 

نرښځو ته وسپارلې، چې يو کال پرې عطرونه، 

تېل وکاروي، په شــيدو يې پرله پسې وملبوي 

او د شاه د صحبت جوګه يې کړي؛ نو پلرونو او 

نورو به د خپل کور پېغلې په وياړ او په ســيالۍ 

واکمنو ته راوستې. ډاکټر مبارک عيل په)مغل 

دربار( کې وايي، چې بېالبېلو مغويل امراوو په 

دربارونو کې په زرګونه ښځې لرلې.

پــر دې رسبېره به پــه يرغلونو او جګړو کې 

د ماتــو خلکو ښــځې يرغلګرو د مــاِل غنميت 

غوندې له ځان رسه وړلې. په بډو يا رشوت کې 

به هم ورکول کېدې. د سوات واکمن خپله لور 

بابــر ته ورکــړه، چې له رشه يــې ځان خوندي 

کړي. پخوانو شــاهانو به له يو بل رسه خپلوۍ 

کولې، چې د دوو هېوادونو ترمنځ دوښمني په 

خپلوۍ واوړي او د يو بل له يرغله بچ يش.

زموږ کلچر چې پر ښځو مسلط دى، ښځې 

د نارينه تابعدارۍ ته رابويل. بيا ښــځه چې په 

همدې کلچر کې رالوى شوې، پر ځان د سړي 

ناروا تسلط د هغه حق ګڼي. ځان تل مالمتوي 

او د ســړي پړه هم پــه خپله غاړه اخيل. لنډۍ 

دي: 

جانان زما، زه د جانان يم

که په بازار مې خرڅوي، وررسه ځمه

ورور مې توپک، زه يې ګولۍ يم

په تورو غرو مې خېژوي، وررسه ځمه

دا به ښــځې ويلې وي؛ خو ذهنيت پکې د 

نارينه دى او ښځه د يوه منفعل عنرص په توګه 

له دې زاويې نه مجبوره ده. 

اوس بــه د فيمينــزم لــه زاويې نــه خپلې 

ژبــې ته وګــورو. زموږ ژبه چې زمــوږ د فرهنګ 

هېنداره ده، ډېــر نارينه خصوصيتونه لري. په 

ژبــه کې پخپله د جنس تفکيــک او د نرينه او 

ښځينه جنس توپري ښيي، چې دا له بهره تپل 

شــوى څيز دى. که  )د احمــد راغى( پر ځاى 

)احمد راغله( ووايو، د احمد په جنســيت کې 

به ګنې بدلون رايش؟ خو د ژبې نظام دا اجازه 

نه راکوي.

په پښتو کې مېړه ته خاوند او څښن وايي. 

خاوند صاحب ته وايي. دا کلمه راته وايي، چې 

پښتانه مېړونه خپلې ښځې د مال غوندې ګڼي 

او ځان ته يې د تصاحب حق ورکوي.

موږ د ښــځو له پاره د کچنــۍ او بدملنې 

کلمــې کاروو؛ خــو د ســړي له پــاره د کچني 

او بدملــن کلمــې نه لرو. که ســړى هر څومره 

بــې الرې وي، بيا هم په جګو ســرتګو د کور او 

کيل مــرشي کوي؛ خو ښــځه د نارينه په دې 

اختنــاق کې کــه وړه تېروتنه هم وکړي، شــل 

او ســل بدې کلمــې ورته کاروي. زمــوږ زياتره 

ښکنځلې د مور، خور، ښځې او لور کلمې دي. 

يواځې چلن نه، زموږ ژبه هم زموږ د نارينواکۍ 

رڼه هېنداره ده.

دين راته وايي، چې خداى له جنسيته مربا 

دى؛ خو زموږ کلچر او زموږ ژبې موږ ته خداى د 

يوه نارينه جنس په توګه راپېژندىل دى. خداى 

زموږ په کلچر کې يو مټور او لوى شخص دى، 

چې موږ د خلو غوندې په يوه او بل غره ويشتى 

يش. موږ له خداى نه د لرغوين اســطوري پېر 

د توتم غوندې د شــفقت مته کوو يا ورته د يوه 

قهرجن واکمن او غرييت ذات په سرتګه ګورو. 

له غريت نه موږ ځانګړې جګړه ييزه مانا اخلو او 

د نارينه وو کار يې ګڼو. موږ  دې منسوب کړيو 

صفتونو ته نه ځري کېږو؛ خو کله چې خداى ته 

د ښځينه صفتونو د منســوبولو هڅه کوو، پته 
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راتــه لګي، چې موږ خداى يو نارينه ذات ګڼو. 

خداى ته د خپلې مــور صفتونه نه ورکوو او که 

ووايــو، چې خدايه مهربانه ذاته ده؛ نو له واره د 

خپلې تېروتنې درونوايل ته متوجه کېږو.

د فرهنګ د يوه جز پــه توګه ادبيات هم د 

نارينه کلچر له خصوصيتونو اغېزمنېږي. زموږ 

د ليکني ادب زياتره پنځګــر نارينه دي؛ نو له 

نارينه نه د ښــځينه احساساتو د وړاندې کولو 

توقع نه کېږي. 

فيمينســتي اديب فکر د شــلمې پېړۍ په 

وروستيو لســيزو کې له پوســټ ماډرنيزم رسه 

يوځاى شــو او پر اديب متونو باندې يې د ژاک 

درېــدا د )De-construction(  تيوري تطبيق 

کړه. ژوليا کريســتوا په دې برخــه کې ژور کار 

وکــړ. د دې تيــورۍ پر بنســټ اديب متونو ته 

د فيمنيــزم په ســرتګيو کې وکتل شــول او د 

نارينه ذهنيت له تســلط نه يې د خالصون له 

پــاره د نرينه مرکزيــت د ماتولو هڅه وکړه او له 

نوې زاويې نه يې لوســتونکي د ادب لوست ته 

متوجه کړل، چې دا نوى لوســت نه پر ښځينه 

او نــه پر نرينــه مرکزيــت والړ و، بلکې د اديب 

من په لوســت کې يــې يو مرکز هــم نه مانه 

او لــه نامرکزۍ نه يې ادبياتــو ته کتل؛ خو بيا 

هم پکې نرينه مرکزيــت ماتېده، ځکه پر ادب 

بانــدې خو د ښــځې تســلط نه و، چــې مات 

يش. په لوېديځ کې يې دې ډول کره کتنې ته 

)gynocriticism( ووايه.

›‹د ادب د لوســت ښــځمن ليدلــورى د 

فيمنيزم د ټولنيزو خوځښتونو له بنسټونو رسه 

له ورته وايل رسه رسه، ډېر مختلف دى. دا بېله 

خربه ده؛ خو دا خربه څرګنده ده، چې د من 

ښځمن لوست د خلکو له راپارولو يا د فيمنيزم 

په پلوۍ له شعارونو هاخوا د شننې مېتود دى. 

څرنګه چــې د فيمنيزم ټولنيز خوځښــتونه د 

نارينه نظام بنســټونه لړزانده کوي او د متوازن 

ټولنيز او اقتصادي نظام لــه پاره مبارزه کوي، 

همدغســې د مــن ښــځمن ليدلــورى من 

Deconstruct کــوي يــا ويجــاړوي او د مانــا 

په رامنځتــه کولو کې پر ســړي څرخېدونکې 

انګېرنې لټوي.

پخپله د من د دې لوست بېالبېلې زاويې 

دي. مثاًل: د پوســټ ماډرنيزم د فکر پر بنسټ 

پــه اديب من کې پنځګــر )د فيمينزم په وينا 

نارينه( بهرىن موجود نه دى، بلکې هغه مرکزي 

ذهنيت دى، چې له مخې يې د من فرهنګي 

ځانګړنې او ارزښت ټاکل کېږي.

نو د من د ښــځمن لوست لومړى پړاو خو 

به دا وي، چې په يوه ځانګړي اديب دود کې د 

دغو فرهنګي کوډونو )رمزونو( پلټنه وکړي، چې 

د ښځې/ســړي په دې مخالفــت کې د نارينه 

فرهنګي برتري ښــيي. د دې چارې يوه ساده 

بېلګه دا ده، چې په من کې د دواړو جنسونو 

له پاره د کارېدلو لفظونو يا يې د توصيف لپاره 

کارېدلې اســتعارې وشنل يش او په دې پورې 

تړيل فرهنګي انګېرنې راڅرګندې يش.

د دې چــارې پايلې به د فيمينزم له هيلې 

رسه ســمې راخېــژي، يعنــې د نــړۍ د زياتره 

شــاعرۍ غوندې په اردو )او پښتو( کې هم په 

عاشق پورې تړيل صفتونه د برترۍ ښکارندويي 

کــوي، مثبت او لــه ســتاينې ډک دي؛ خو د 

معشــوقې لپاره کارېديل تشبيهات له صفتونو 

ډک؛ خو د معشــوقې تر خپلــو صفتونو منفي 

دي او زياتره وخت د نارينه د زاويې او وړاندوينو 

اســتازي کوي، ځکه نو د ښــکال ښــار رڼا رڼا، 

ســينګارىل او منظم دى؛ خو د جنون دښــته 

شړه ده، لېونتوب، احساسات او بې اختياري ده 

پکې؛ خو د معشــوقې له هر څيز رسه د مينې 

باوجود تر دې رڼاګانو، ســينګار او نظم هغه د 

لېونتوب او جذباتو او مستۍ سپېره دښته غوره 

ده.

همدغســې معشوقې/ښــځې ته کارېديل 

تشبيهات په دوه ډوله وېشىل شو، يو هغه دي، 

چې د ښځې د جسم له پاره کارېديل دي، لکه 

ګل، رسوه، ســيند، ملر، ســپوږمۍ، نرګس او 

نور او بل هغه چې د ښــځې د صفتونو په توګه 

کارېديل، لکه: صنم )بــوت(، ډبرزړې، بېوفا، 

هرجايي، ظامله، قاتله او نور.

شاوخوا دا ټول تشبيهات د ښځې په اړه د 

ســړي انګېرنې دي. دلته د دې سپيناوي اړتيا 

هم ده، چې معشــوقې يا عاشق ته منسوب دا 

صفتونه يواځې مضامني دي او داسې کس په 

واقعيت کې نه وي.

دا چــې مضامني دي، بيــا دا پوره نظام پر 

نارينه ذهنيت څرخي. د جامي يوســف زلېخا 

يــا د خواجه اثر خواب وخيال )يا د پښــتو ادم 

خان و درخانۍ( ولولئ، پته به درته ولګي، چې 

معشــوقه زموږ په ادب کې له کومو صفتونو او 

انګېرنو برخمنه ده. په تېره، د معشوقې د بدن 

غړيو ته کارېديل تشبيهات او لړ شوي لفظونه 

راته په خپله شــاعرۍ کې د ښځې په اړه زموږ 

تصور ښيي.

همداســې د محبوبــې د توصيــف له پاره 

کارېديل لفظونه خو لومړى په نارينه ټولنه کې 

د منفي دود نښې دي او دويم دا چې د عاشق 

د صفتونو )د سوي زړه، عجز، وفا او...( د رڼولو 

يا شديدولو له پاره دي.

زموږ پر شــاعرۍ باندې نارينه زاويه دومره 

واکمنه ده، چې که يوه ښځمنه شاعري کوي، 

هــم د خپل عاشــق له پــاره د صنم يــا قاتل 

استعاره کاروي.

په پاريس، اردو )او پښتو( شاعرۍ کې ښځه 

د مانا پنځګره فاعله رسلې ده نه، بلکې د لېوي 

سرتاس په اند يوه تېره هېره کلمه ده، چې مانا 

يې ورپــورې تړيل تعبريونه، بلکې د دې تعبري 

تر پســتو او مهينو جزيىاتو پــورې ټاکنه يې د 

شــاعر/نارينه پر غاړه ده. دا )ښځه( هغه حالت 

دى، چــې د ځان د جوړښــت يا په من کې د 

خپل ماهيــت د څرګندولو واک نه لري. نارينه 

يې پنځــوي، مانا او د من له نــورو کلمو رسه 

تړاو ورکوي. زموږ په شــاعرۍ کې د معشوقې/

ښځې استعاره يو )بې جنسه تجريد( دى، چې 

خپلواک حيثيت نه لري.

د اردو شاعرۍ په دوه سوه کلن )او د پښتو 

ليکنۍ شاعرۍ په ټول( بهري کې ښځه غلې ده 

او دا بهري دومره خپور وور دى، چې شاوخوا ته 

يې هم ښځه نشته ده. د معشوقې د احساساتو 

استازې شاعري خو زموږ په کالسيک ادب کې 

په نــدرت رسه پيدا کېږي؛ خــو د دې د خربو 

او کړو وړو په اړه راته زياتره خربې شاعر/نارينه 

کوي او دى ورته هم د شــعري دود په هېنداره 

کې ګــوري. د نړۍ د زياتره شــاعرۍ غوندې 

 Sylvia( شاعرۍ کې هم د )په اردو )او پښــتو

Plath( پــه وينا، دا هغه غــږ و، چې زموږ په اړه 

راپورته شــو، له موږ رسه وغږېد؛ خو زموږ لپاره 

نه و.‹‹)1: 237(

کــه خپل تحريري ادب تــه وګورو؛ نو وينو، 

چې زموږ په ادبياتو کې هم چې ښــځه څنګه 

ده، هغســې نه ده رامعريف شــوې، بلکې چې 

)نارينــه( شــاعر څنګه زړه غوښــتي، رامعريف 

کړې. زموږ په کالســيک ادب کې ښځه زياتره 

د محبوبې په څېره کې راښــکاره شوې، چې د 

جســم له پلوه عنرببويه، سنبل مويه، ګل رخه، 

نرګس ســرتګې، رسوه قده، د نرۍ مال خاونده 

او... ده او د مانــا له پلوه، ســنګ دله، بې پروا، 

بې مينــې او د زړه ماتوونکــې؛ خــو ميني يې 

د در ســپى دى، د پتنــګ غوندې ســتي دى 

او د مجنــون غوندې په صحــرا کې ورک دى. 

د رحــامن بابا النــدې غزل د محبوبــې دواړه 

صفتونه رانغاړي: 

اىښى مې پر رس دى ستا د مخ د مينې گل 

بيا مې تور لېمه دي ستا د زلفو تور سنبل

ته چې آيينه په الس کې واخلې حريانېږې

زه له كومه راوړم صبوري او تحمل

ګرځــې په چمن کې، منګــول ډکه وړې د 

ګلو

خــداى  زده چــې گلونه وړې كــه زړونه په 

منگل
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هــم مې مښــک ليديل، هم عنــرب دي په 

جهان کې

شــاباش شــاباش شاباش ســتا په زلفو په 

كاكل

نه به ستا د مخ په څېر ګلش وي چا ليدىل

نه به وي زما په څېر اهونه د بلبل

)7٠ :3(

د )gynocriticism( له زاويې نه  د پښــتو 

د کالســيکې شاعرۍ محبوبه سمه ده، چې د 

شډل ښايست څښتنه پښتنه نه ده او له پارسۍ 

نه دا شــاعرانه او خيايل محبوبه راوارده شوې 

ده؛ خــو بيا هم لــه نارينه زاويې نــه ورته کتل 

شــوي او چې څنګه شاعر غوښتي هغسې يې 

وړاندې کړې؛ خــو په واقعيت کې رضور نه ده، 

چې ښــځه داسې وي. له دې نه ښکاري، چې 

مــوږ د بهرنيو واقعيتونو پرځاى له اديب دودونو 

او مشــرتکو مضامينو ډېر متاثــره کېږو. همدا 

خربه په خپل هندي مکتب کې هم وينو. هلته 

هم د غني کشــمېري او د بېــدل محبوبې ته 

محبوبه ويل شوې. د محبوبا د فزيکي ښايست 

ســتاينه لــه پخوانۍ تصويف شــاعرۍ رسه په 

توپــري د هندي مکتب يوه مهمــه ځانګړنه ده؛ 

خو پــه هندي مکتب کــې د محبوبې پرځاى 

محبــوب وينو، چې نوي يــې خطونه راغيل. د 

هنــدي مکتب محبوب همغه محبوبه ده، چې 

پخوا د ښــځې پــه نامه ســتايله کېدله، همغه 

صفتونه ورته منسوبېږي. د حميد بابا په الندې 

مشهور بيت کې خط ته لوستونکي په اسانه نه 

متوجه کېږي:

خط په مخ د صنم راغى، که سپوږمۍ شوه 

په هاله کې

دا يې غــاښ په خوله کې زېب کا، که ژاله 

شوه په الله کې

مــوږ ډېــر کــم متوجه کېــږو، چــې دلته 

ســپوږمۍ، ژاله او الله د هلک لپاره کارېديل 

دي. د دې دوه علتــه دي، يــو دا چــې، مــوږ 

تــه خپله شــاعرانه دود وايي، چې شــاعري د 

محبوبــې د جامل ســتاينه ده او بله دا چې د 

دې صفتونــو او واقعــي محبوبې ترمنځ فاصله 

وينــو. دا هغــه مجرد صفتونــه دي، چې که د 

هر جنس له پــاره وکارېږي، نــاارادي يې موږ 

په واقعيت نــه، په خيال پورې تړو. همدا المل 

دى، چې موږ ته د کالسيکې شاعرۍ محبوبه 

يــوه خيايل ښــاپېرۍ ښــکاري، چــې واقعي 

وجــود نه لري. د هنــدي مکتب محبوب ته که 

د محبوبې صفتونه منســوبېږي، مانا يې همدا 

راوځي، چې دا صفتونه فزيکي موصوف نه لري 

او شاعر يې له خپل نارينه خياله جوړوي.

خوشال په کالسيکه شاعرۍ کې هغه کس 

دى، چې د خپلې محبوبې له پاره خپل تعريف 

لــري. دا تعريــف هم په واقعيت نــه، په خيال 

والړ دى؛ خو توپري يې دا دى، چې ُکيل تصور 

نه دى، بلکې د خوشال خپل فردي خيال دى 

او د محبوبې په اړه د خوشــال فردي تجربو د 

ده شــاعري له نورو بېله کړې ده. دلته تجربې 

بالفعل نه، بالقوه مانا لري.

هوسۍ چا په دو نيولې دي خوشحاله

بېهوده په غزاله وو پسې ځغلم

......

د محبوبې د جامل شغلې اۤتش دي

زه خوشال يې له ليدلو زړه کباب وړم

د جامل خويب دې زياته تر افتاب ده

د نظر د پاره نوم درباندې ماه ږدم

که مې چېرې الس د واک درورسېږي

په سپني مخ به دې د غاښ نښې سياه ږدم

.......

ښــه بــه هغه وخــت وي، چــې به یــار لره 

وردرومم

وايم، چې به زه باغ و بهار لره وردرومم

زلفې يې ښــکاره کړې، مښک، عنرب يې په 

ما توى کړل

اوس به له دې پسه څه عطار لره وردرومم

خداى په کور کې راکړه هغه تورې سرتګې 

ترکه

اوس به يې په مرسته څه فرخار لره وردرومم

يار مې په ښايســت کې لکــه ګل د نوبهار 

دى

ســود يې د جــامل کــړم، چې ګلــزار لره 

ودرومم

)162-161 :2(

بيا وايي: 

د دلربو په ستاينه

ما پخه کړه خپله ينه

خــو که لــه يوه پلوه خوشــال د ښــکلو په 

ســتاينه، ينه پخــه کړې؛ نو پــه همدې حالت 

کې يــې له ښــځو رسه تبعييض چلــن کړى. 

په کالسيکه شــاعرۍ کې خوشال هغه شاعر 

دى، چې له ښــځو رسه يې ډېــر رسوکار پاتې 

شوى؛ خو له ښځو رسه يې چلن د خپل وخت 

د واکمن کلچــر له مخې له تبعيضه ډک دى. 

ده په خپله شاعرۍ کې مستقيم او نامستقيم 

ښــځه کږلې ده او څرنګه چې دى پخپله خان 

و او خــاين يا د واکمنۍ بل ډول په نارينه کې 

د برترۍ احساس پياوړى کوي؛ نو ښځه يې تر 

نارينه کمه ګڼلې ده. د خوشال په شاعرۍ کې 

واقعي ښــځه ډېره تته او منفعله ده. کوم ځاى 

يې چې د ښځې ستاينه هم کړې، د يوه منفعل 

موجــود، د يوه انځور او يوه بوت په ســرتګه يې 

ورته کتيل، چې خپل احساسات نه لري، بيا يې 

ستاينه کړې. د خوشال د پاسني دويم غزل دا 

بيت راته همدا وايي، چې خوشــال په جنيس 

اختالط کې هم د واکمن ټولنيز کلچر له مخې 

ښځه منفعله ګڼله، چې سړى پرې د يوه فعال 

بريدګر پــه توګه يرغل کــوي او د دې د وجود 

پسته خاوره يا بې څښتنه وطن تسخريوي: 

که مې چېرې الس د واک درورسېږي

په سپني مخ به دې د غاښ نښې سياه ږدم

کــه له فيمنســتي زاويې نه د خوشــال پر 

نارينه شــاعرۍ باندې څېړنه ويش، نو ډېر څه 

ترې ترالسه کوىل شو.

زموږ د معارصې شــاعرۍ محبوبه هغسې 

عنرببويــه او ســنبل مويه نــه ده او نــه اۤهــو 

چشــمه ده؛ خو بيا هم د يــوه منفعل حيثيت 

خاونده ښــځه ده. د غشــو بڼو خاونــده ده او 

اوس تــر رسوې چينــار ته لوړه شــوې. اوس د 

هېندارې غوندې سپينه ده؛ خو بې احساسه او 

بې حافظې ده، چې که له مخه يې لرې شوې، 

ترې هېر به شې. 

په معارصه شاعرۍ کې د سيال په شاعرۍ 

کــې ډېره هڅه وينو، چې د ښــځې د حســن 

کالسيک چوکاټ مات کړي:

نرۍ نرى تر ګل نازکه جينۍ

رغړي د ګل په پاڼو ځکه جينۍ

زما د ياد په غېږ کې لوبې کوي

وړه وړه لکه نانځکه جينۍ

د ملربدنو سرتګې وبرېښوه

 راشه لږ مخ دې راښکاره که جينۍ

دا غيش غيش باڼه، لور وروځې دې

پورې راپورې مې له زړه که جينۍ

پــه معــارصه شــاعرۍ کې له کالســيکې 

شــاعرۍ رسه په توپري ښــځه يواځې موصوف 

نه ده، بلکې صفت هم ده. ښــځه له خپلو ټولو 

ښــځينه او منفعلو صفتونو رسه د رنځور نرګس 

له پاره هم کارېږي او د وطن د ويشتيل چينار 

لــه پاره هم او د تللو زاڼو له پاره هم. پري محمد 

کاروان هغه شاعر دى، چې له ويشتلې هوسۍ 

رسه د يوې مظلومې عاجزې )ښــځې( غوندې 

چلن کوي؛ خو بيا هم کاروان د ښځې له پاره د 

ډېرو نوو طبيعتي صفتونو د تراشلو هڅه کړې: 

بيا وراوږدې کړه تشــې ســپينې مرمرينې 

لېچې

)11٠ :4(

زموږ د ټولې شاعرۍ نارينه ذهنيت د ډاکټر 

زيار په  دې شعر کې خالصه کېداى يش:

زه پښتون يم، ته ښايسته يې، دا پوره ده

په دنيا کې خو جالل دى يا جامل دى

زمــوږ په معــارصه شــاعرۍ کــې د پروين 
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فيــض زاده مالل، حســينه ګل تنهــا او صفيه 

صديقــي غونــدې شــاعرانو د دې چــوکاټ د 

ماتولو څه نا څه هڅه کړې ده.

په خپلو داســتاين ادبياتو کــې چې وينو، 

دلته هم ښــځه د يوه منفعــل حيثيت خاونده 

ده. زموږ د ډېرو کيســو مرکزي کرکټرونه نارينه 

وي او په داســتانونو کې مرکزي کرکټر اساس 

وي، چــې ټول کرکټرونه ورپــورې تړيل وي او 

ټولې پېښــې د ده په محور چوريل. ســړى يو 

فعــال کرکټر دى، چې د پېښــو لورى بدلوىل 

يش او د ښــځې تقدير ټاکىل يش؛ خو ښــځه 

کــه د محبوبــې په نقش کې ده، کــه د مور او 

کــه د خور يا په بل کوم نقش کې، تل د نارينه 

کرکټر ســرتګو ته ګوري او چې دا کرکټر يې په 

کوم لوري بيايي ورپســې روانه وي. کيسې پر 

پالټ والړې وي، زموږ د کيسو پالټونه د نارينه 

ذهنيت له مخې ټاکل کېږي او په مرکز کې يې 

نارينه وي. سوله مل شينوارى د جنيس تبعيض 

له پلــوه کله ناکله هڅه کوي، چې ښــځې ته 

مهم نقش ورکړي؛ خو زيتون بانو، صفيه حليم 

او... د نورو د کيسو مرکزي کرکټرونه ښځمنې 

دي؛ خو بيا هم د دوى په کيســو کې ښــځه د 

نارينه پر وړاندې د يوه کمزوري جنس په توګه 

راڅرګندېــږي. د دوى هڅه هــم دا ده، چې د 

ښــځو په کمزور ښودلو رسه نارينه وو ته د دوى 

غږ ورسوي.

د پښــتو د وليس ادب نکلونه، حامسې او 

زياتره منثــور او څه ناڅه منظــوم اثار د نارينه 

ذهنيت ښــکارندويي کوي. ادم خان يو فعال 

کرکټر دى، چې د درخانۍ د برخليک د ټاکلو 

مسووليت يې پر غاړه اخىستى. موىس خان او 

مومن خان د ټولو ښــو نارينه خويونو خاوندان 

دي، غــرييت دي، زړور دي، بااخالقــه دي او 

ســخيان دي؛ خــو محبوبې يې د نــاز و ادا او 

نازکۍ لــه ټولو اوصافو برخمنــې دي. په دې 

نکلونو کې زړې ښــځې د مکر و فرېب د منفي 

صفــت له مخې معرفې شــوې، چې  تعويذونه 

کوي او جادوګرې دي.

زموږ متلونه هم زياتره نارينه دي، چې کله 

يې مســتقيم او کله يې نامســتقيم ښځو ته د 

کمرتۍ احساس ورکړى:

زه درنه پوزه غوڅوم، ته رانه پېزوان غواړې

ښځه يا د کور ده يا د ګور ده

متلونــه مو هم د نوې زمانې د غوښــتنو پر 

بنسټ د نيوکې وړ دي.

خو کله چې لنډيو او کاکړيو غاړو او رسوکو 

تــه راځو؛ نو له نوې نــړۍ رسه مخېږو.  په دې 

درېواړو ځېلونو کې د ښــځو ونډه ډېره ده؛ نو د 

ښځو استازويل کوىل يش. دا استازويل په دوه 

ډوله ده، کله ښــځو هڅه کړې، چې د واکمن 

نارينه چــوکاټ لــه زاويې نه خپــل حيثت ته 

وګوري؛ خــو زياتره وخت يې بيا د دې چوکاټ 

د ماتولــو هڅه هم کړې ده، ځکه په عمل کې 

د نارينــه کلچر ماتول ســخت و، نــو د بغاوت 

ښــه الر ورته لنډۍ او کاکړۍ غاړې او رسوکي 

ښکاره شوي دي. د موذي اصطالح د همدغې 

ښځينه اعرتاض زېږنده دى: 

د موذيګي شلېدليه کټه

چې زه دې لنګه ټينګوم، بازو دې ځينه

په رس نرۍ لوپټه نه وړم

ستا د دادا درنې درنې خربې وړمه

صورت زما، واک يې د نورو

خدايه ته واخلې دا بې واکه صورتونه

جانانه، تا نه کمه نه يم

که ته بورا يې، زه غونچه د ګلو ميه

په وروستۍ لنډۍ کې د کمرتۍ د احساس 

له امله ښــځې له ســړي رسه د ځان د برابرولو 

هڅــه کړې؛ خو نــاارادي يې د مســلط نارينه 

کلچر له امله د ســړي ترب ته الســتى وراچوىل 

دى. بــورا هم پر ګلو کېني. بورا يو فعال فاعل 

او تسخريوونکى دى؛ خو د ګلو غونچه د بورا پر 

وړاندې منفعل او تسخېرېدونکى حيثيت لري.

زمــوږ د ادب هر اړخ له فيمنســتي زاويې 

نــه د کتلــو وړ دى، چــې دا کار د دې ليکنې 

 )gynocriticism( .له حوصلې وتې خــربه ده

داســې الر ده، چې موږ ته د ادبياتو په اړه نوې 

زاويــه راکوي او موږ د خپل کلچر او خپل ادب 

ډېــرو خاميو ته متوجه کــوي. د دې مطلب دا 

نه دى، چــې پر اديب متونو ښــځمن ذهنيت 

مســلط کړي، بلکــې موخه يواځــې د واکمن 

نارينه تســلط او مرکزيت ماتول دي، چې زموږ 

ادب ته نــوې الر خالصه يش. دا زاويه درېيمه 

زاويه ده، چې له ادبياتو نه د يوه جنس د تسلط 

نه، د  انسان د تسلط توقع لري.

ماخذونه: 
1- حســني، قــايض افضــال.  من کى تانيثــى قرات. 

2٠14. مابعد جديديت)نظري مباحث(. ډاکټر نارص عباس 

نري. الهور: بيکن  بکس، الهور 

2- د خوشال کليات)درېيم چاپ(. 1391. د عبدالقيوم 

زاهد مشواڼي په زيار. پېښور: دانش خپرندويه ټولنه، پېښور 

3-د رحــامن بابا دېــوان. 1326.  د عبدالروف بېنوا په 

زيار. کابل: پښتو ټولنه

4- کاروان، پريمحمــد. چنار خــربې کوي)دويم چاپ(. 

13٨1. پېښور: دانش خپرندويه ټولنه

از صفحه 4۳
چرا روز بین المللی...

زدند و سبب اولین جرقۀ انقالب فبروری شدند 
که منتج به سقوط رژیم تزاری روس شد.

سرانجام سازمان ملل متحد سال 1۹75 را 
به نام سال زنان نام گذاری کرد و در سال 1۹77 
جلسۀ عمومی ملل متحد طی اعالمیه ای از همه 
کشورهای جهان خواست  تا در سال یک روز را 
به نام » روز حقــوق زن و صلح جهانی « تجلیل 
کنند که اکنون همه ســاله هشت مارچ به مثابه 
روز بین المللی زن در تمام جهان به طور مشترک 

تجلیل می شود.
با در نظرداشــت حوادث تاریخی یادشــده، 
هشــتم مارچ روز پر افتخاری است و دستاورد 
مشــترک زنان و مردان عدالت خواه جهان است 
که همه ساله  تجلیلش  می کنند. اکنون در بیشتر 
از۲۰ کشــور جهان روز هشتم مارچ تمام روز  یا 
 نصف روز کاری تعطیل می شود. در کشورهایی 
اریتریا،  انگوال، ارمنســتان، آذربایجــان،  چون 
گرجستان، گینی بیســاوو، قزاقستان، کمبودیا، 
قرغزستان، الئوس، ماداگاسکار، ملداویا، منگولیا، 
نیپال، فدراتیف روسیه، زامبیا، صربستان، بورکینا 
فاسو، تاجیکستان، ترکمنستان، یوگاندا، اکرائین، 
ازبکستان، ویتنام و روسیۀ سفید، روزهشتم مارچ 
به حیث روز رخصتی قانونی محسوب می شود. 
در چین و بعضی کشورهای دیگر برای نصف روز 

رخصتی اعالم می شود.
از نیم قرن بدین ســوی در افغانســتان به 
گونه های مختلف این روز تجلیل می شــود. در 
شرایطی که همه کشورهای جهان  روز همبستگی 
زنان را گرامی  می دارند، با در نظرداشت مشکالت و 
دشواری های فراوان زنان افغانستان، گرامی داشت 
 روز جهانی همبستگی زنان باید زمینه و فرصت 
این باشد که برای ریشه یابی و چاره اندیشی برای 
مشکالت و وضعیت زنان کشور تحقیق و بررسی 
صورت گیرد و برای حل آن طرق عملی و امکان 
پذیر به حمایــت و توانمندی ملی و بین المللی 
ُجســت وجو گردد تا نیم پیکر جامعۀ ما بتوانند 
در راه خدمت به وطــن و انجام و ظایف ملی و 

اجتماعی آزادانه عمل کند. 

مآخذ: 
1- www.farsis,se/gy-boken/1-3-kvnnodagn.htm
2- http://www.afghnpaper.com/nbody.

php?id=67932
3- www.esalat.org/images/tarikhchchaeno-

khtasar8march.htm
4- asso,amou.free.fr/joutfemme/htmi
5- https:/www.nadia-andia-angoman.ru                  
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چکیده:
در واقــع جایگاه و منزلت زنــان و به تبع 
آن پرداختــن به نقش ها حقوق وظایف و انواع 
زنــان در عرصه های  اجتماعی  کارکردهــای 
مختلف تحــوالت روان شــناختی، اجتماعی، 
تاریخی و سیاسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. امروزه، در عصر حجر و فرهنگ سنتی و 
خرافاتی که امتیازات و برتری مردان به خاطر 
نفقه دادن به زنان و »توانایی جسمی« داشتن 
مردان و تحصیل کردن مردان توجه می کردند. 
این توجیه نزد هر انسانی که اندکی اهل تأمل و 
تفکر باشد، تا حدودی  پذیرفتنی نخواهد بود. در 
این عصر و زمانه، زنان در کشورهای پیش رفته، 
دوشــادوش مردان تحصیل می کنند، توانایی 
علمی و اقتصادی می یابنــد، و چون تحصیل 
می کنند، پس توانایی جسمی و سخت افزاری 
جای خود را بــه برتری فکــری و نرم افزاری 
داده اســت و چون زنان شاغل، به نفقه مردان 
چشم ندوخته اند، پس عوامل برتری مردانه نیز 
توجیه عقالنی و عادالنه نخواهد داشت. حقوق 
سیاسی زنان نه از زاویۀ دید تنگ نظرانۀ سنتی، 
خرافاتی و صوفیانه قابل تفسیر و تحلیل است 
و نه با وعده های فریب آمیــز فرهنگ افراطی 
فمینیست ها که چشم به  دگرگونی جهان بینی 

بررسی 
حقوق سیاسی زنان 
در قانون اساسی کشور
 و اسناد بین المللی
ملیحه حامدی

زنانه دارند. بلکه می توان به اندیشه های معتدل 
و میانــه، نــگاه اصالح طلبانه و روشــن فکرانه 
کــه طرفــدار »اصالت االباحــه«، »عقالنیت« 
و معیارهــای عاقالنه و عادالنه اند، به  ســراغ 
معنــاکاوی و علت کاوی حقوق سیاســی زنان 
برویم. بدین روی این پژوهش با رویکرد عاقالنه 
و عادالنــه با تکیــه بر مبانــی و اصول دینی، 
حقوق طبیعی و علمی، با تغذیه از منابع آیات 
و روایات و سیســتم حقوقی افغانستان به ویژه 
قانون اساســی جمهوری اســالمی افغانستان 
و منابــع علمی و اســناد بین المللی به تحلیل 
و بررســی حقوق و آزادی های سیاســی زنان 
پرداخته اســت. بــا بررســی مصادیق حقوق 
سیاســی زنان مانند؛ »حق رهبری سیاسی« 
»حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان«، حق 
آزادی عقیده و بیان سیاسی زنان«، و سرانجام 
»حق تشــکیل اجتماعات و احزاب سیاســی 
زنــان« از طریق الهام گیــری به مبانی و منابع 
قانون اساســی و اســناد بین المللی به صورت 
توصیفی ـــتحلیلی و مقایسه، این پژوهش به 
 سرانجام مطلوب رسانیده است. ضمن توضیح 
کافی و گزارش وافی از مصادیق فوق با استناد 
به منابع مزبور، نتیجه گرفته شــد که حقوق 
سیاســی زنان در اســناد بین المللی و قانون 

اساسی افغانســتان، در بســیاری از مصادیق 
خویش با نگاه کلی، تفاوت های زیادی ندارند، 
اما به  لحاظ مبانی، منابع، قلمرو، ضمانت  اجرا و 
اهداف تا حدودی با همدیگر تفاوت هایی دیده 
می شــود. بعد از این نتایج به  زمینه ها و موانع 
گوناگون پرداخته شده و سرانجام بعد از بررسی 
پیامدهای ناگوار و موانع فراروی حقوق سیاسی 
زنان به  راهکارهای مناسب برای ملت، مردم و 

به ویژه زنان در این راستا اشاره شده است.
قانون  زنان،  حقوق سیاسی  کلیدواژگان: 
اساســی، اســناد بین المللی، رأی و مشارکت 

سیاسی.

مقدمه
حقوق سیاســی زنان یکــی از مهم ترین 
مســایل امروزی اســت. در واقع آدمیان، آزاد 
آفریده شــده اند و برخورداری از این آزادی به 
عنــوان حق در کنار حقوق دیگر افراد در کنار 
حق امنیت، حق حیات، حق مســکن و دیگر 
حقوق مادی و معنوی، حق طبیعی اســت که 
هیچ کسی حق سلب آن را ندارد. به همین خاطر 
از دیر باز فیلسوفان و حقوقدانان ابعاد مختلف 
آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند. از باب 
نمونه دیدگاه های هگل، جان اســتوارت میل، 
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برتر اندراسل، پوپر و آیزایا برلین را می توان نام 
برد. جامعه افغانستان که از وضعیت موجود به 
سوی وضعیت مطلوب در حال گذار و حرکت 
است، نیازمند پژوهش در باره مسایل گوناگون 
اســت. از جمله در باره حقــوق زنان، مصادیق 
عدالت و برابری ها هم نیازمند شــناخت و هم 
نیازمند قانون گــذاری و هم نیازمند اجرایند. 
بدین روی محققــان، توجه خاصی در بارۀ این 
مسایل دارند. وقتی آزادی های سیاسی بیشتر 
توجه پژوهشــگران و محققان را به خود جلب 
می کند، به جاست تا آزادی های سیاسی زنان 
که همواره در بسترهای مختلف زمانی و مکانی 
دغدغه های فکری را برای اندیش مندان حقوقی 
ایجاد کرده اســت، به ویژه در جامعه ســنتی 
افغانستان، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. به 
لحاظ مفهومی حقوق سیاسی در جامعه ای که 
زیســت و زندگی می کند به گونه ای باشد که 
بتواند عقاید سیاســی و مشارکت های سیاسی 
خود را بدون ترس و هراس به نمایش بگذارد . 
به لحاظ مصادیق، حقوق سیاسی زنان، یعنی 
مشــارکت سیاسی، انتخاب شــدن و انتخاب 
کردن، آزادی عقیده و بیان سیاســی، تشکیل 
احزاب و انجمن های سیاسی است، که در این 

پژوهش مورد تحقیق قرار می گیرد .
پژوهش گر با نگاه عاقالنه و منصفانه تالش 
می کند، تا این باور را تقویت کند که ســخن 
گفتــن از حقوق آزادی هــای زنان بهخصوص 
آزادی های سیاســی آنان بار جانبداری از این 
قشر را نمی رســاند، بلکه برای کشف و روشن 
ساختن حقوق انسانی آن هایند؛ زیرا  پرسش از 
حقوق سیاســی زنان در افغانستان و در سطح 
بین المللی و به ویژه افغانستان همچنان پرسش 
تــازه و دغدغۀ خاطر اندیشــمندان دردمند و 
معضــل اجتماعی اســت که بایــد با پژوهش 
سامان مند و تحلیل و تبیین تمام ابعاد و زوایای 

آن، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
بنابر این مهم ترین پرسش هایی که در این 

تحقیق به آن ها پرداخته می شود عبارتند از:
1- حقوق سیاســی زنان در قانون اساسی 

افغانستان شامل چه مواردی است؟
۲- حقوق سیاســی زنان براســاس اسناد 

بین المللی کدام اند؟ 
۳- قانون اساســی و اســناد بین المللی در 
مورد حقوق سیاســی زنان چه اشــتراکات و 

تفاوت هایی دارند؟

فرضیۀ پژوهش
حقوق سیاســی زنان در اسناد بین المللی 
عام و اسناد بین المللی خاص حمایت های الزم 
را با خود  همراه دارد. قانون اساسی افغانستان 
نسبت به  تمام حقوق شهروندی از جمله حقوق 
سیاســی زنان نه تنها توجه ویژه داشته است، 

بلکه در برخی مــوارد مثل نمایندگی پارلمان 
یا مــوارد دیگر به  خاطــر محرومیت تاریخی 
زنــان افغانســتان، حمایت های ویــژه از آنان 
داشته اســت و با توجه به مبانی دینی و علمی 
حقوق سیاســی زنان در قانون اساسی و اسناد 
بین المللی اشتراکات و تفاوت هایی را به نمایش 

می گذارند.

ضرورت پژوهش
با وجود دموکراســی نوپا در افغانســتان و 
پذیرش اســناد بین المللی در قانون اساســی 
جمهوری اســالمی افغانســتان از یک ســو و 
موجودیت جامعه ای سنتی و دینی افغانستان 
از سوی دیگر، ایجاب می کند که درباره حقوق 
سیاســی زنان  از دیدگاه اســناد بین المللی و 
قانون اساســی   پژوهش شــود  تا هم زنان که 
نصف نیروی انســانی یک جامعه را تشــکیل 
می دهند ایفای مسئولیت سیاسی کنند و هم 
از حقوق شــان آگاهی پیدا کنند و هم فرهنگ 
سنتی متناسب به نیازهای زمان تحول و تکامل 

پیدا کند.

حقوق سیاسی زنان در جهان معاصر
امروزه احزاب بــه  عنوان یکی از مهم ترین 
حوزه هــای کاربــرد علوم عرصه سیاســت به 
 عنــوان اهرمی قــوی و کارآمــد در پیش برد 
مسایل سیاســی و تبارز حقوق سیاسی زنان 
نقش داشته اند. در حال حاضر ساختار سیاسی 
کشورها هرچند متفاوت اما بر پایه دموکراسی 
بنیان گذاری شــده است که پشــتوانه چنین 
حکومت هایــی احزاب سیاســی اند که اعضا و 
حامیان این احزاب با تکیــه برتوانمندی های 
فــردی، اعــم از دانش، شایســتگی و مهارت 
برگزیده می شوند. به  عنوان نمونه در جمهوری 
فدرال آلمان احزاب در ساختار حکومتی نقش 
مهمــی دارند و افراد می توانند با نشــان دادن 
توانمندی هــای خود در حــزب به یک مقام و 
منصب کلیدی راه یابند، مانند آنگال مرکل که 
چند سال در حزب دموکرات مسیحی فعالیت 
داشت. خانم مرکل ابتدا به مقام دبیرکل حزب و 
سرانجام به  مقام ریاست حزب ارتقا یافت و بعد 
از رقابت های سیاسی زنان به  عنوان نخستین 
صدراعظــم زن در آلمان به  قدرت رســید. در 
انگلستان نیز نخســت وزیری مارگارت تاچر و 
به  پیروزی رسیدن او تا حدی زیاد مدیون نقش 

اساسی احزاب در این کشور است.
در به  قدرت رســیدن زنان آنچه پررنگ تر 
اســت تکیه چنیــن زنانــی برتوانمندی های 
فردی و اســتعدادهای خاص خودشان است. 
خانم میشل  نخستین زن رئیس جمهوری در 
شیلی یا خالده ضیا  وزیر کشور بنگالدش،آلن 
جانسون  اولین زن رئیس جمهوری در لیبریا، 

خانم مگاواتی سوکارنو پوتردی رئیس جمهوری 
اســبق اندونیزیا، لوئیزا ریازربه گو نخست وزیر 
موزامبیک، در ســال ۲۰۰4 تارچال هالوشن 
رئیس جمهوری فنالند، در سال ۲۰۰۰ گلوریا 
ماکایاگان اوریو رئیس قوه مجریه فیلیپین، در 
ســال ۲۰۰1 مری مک الیــس رئیس جمهور 
ایرلند، در ســال 1۹۹7 ماریا دوتا دموسلویرا 
نخســت وزیر کشور نانومه در ســال ۲۰۰5 از 
نمونــه زنانی هســتند که با تکیه بــر اعتماد 

به نفس و توانایی خود به  قدرت رسیدند.
اگــر تنهــا از جنبه نبوغ سیاســی نظری 
به کارنامــه زنــان سیاســت مدار جهــان نظر 
بی اندازیم، هســتند  زنانی کــه واقعاً در عرصه 
سیاسی درخشــیدند. وزیر امورخارجه امریکا 
خانم رایس دو ســال در صدر برترین های زن 
جهان از جنبه نبوغ سیاســی و نفوذ و قدرت 
تصمیم گیری باال قرار گرفت. مری رابینسون، 
رئیس جمهــوری ایرلند نیــز از جمله زنانی 
ساکت دوره هفت  ساله تصدی ریاست جمهور 
به  عنوان یک زن که مدت های طوالنی است، 
ولی پس از کسب پیروزی در انتخابات 1۹۹۰ 
جمله معروف خــود را چنین بیان کرد: »زنان 
ایرلنــدی از این پس به  جــای آن که گهواره 
کودکان خود را تکان دهنــد، قادراند اجتماع 

خود را تکان دهند .«
مارگارت تاچر نامی آشنا در سیاست است. 
او به  عنوان اولین زن توانست به باالترین مقام 
دولتی در بریتانیا نایل شود و طوالنی ترین دوره 
نخست وزیری 1۹7۹ تا 1۹۹۰ قرن بیستم را به 
 نام خود ثبت کند. ایندیراگاندی، نخست وزیر 
هندوســتان با برخورداری از صفاتی هم چون 
دلیــری، جســارت و اهداف بــزرگ هم چون 
دســت یابی به  استقالل کشــورش نیز شهرت 

جهانی دارد.
 هم چنیــن نخســتین زن عضــو کابینه 
افغانســتان خانم کبرا نورزی بود که از ســال 
1۳4۲ تــا 1۳48 به  عنــوان وزیر صحت عامه 
این کشــور خدمت کرده است  و  فتانه گیالنی 
زن پرتــالش و مبارز، برندۀ جایزه جهانی دفاع 
از حقوق بشــر شناخته شــده، و زنان دیگری 
چون صدیقه بلخی، آمنه افضلی، رئیس نهضت 
اصالحی زنان افغانســتان فعالیت های سیاسی 
خویش را در قالب احزاب سیاسی شروع کردند.
داکتــر ســیما ســمر، زنــی پرتــالش و 
زحمت کش خدمت گزار   مردم، وزیر امور زنان و 
معارف دولت موقت، و رئیس کنونی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانســتان، انجینر فایزه 
فالح، استاد دانشــگاه بلخ، داکتر راحله کویر، 
ســارا مرادی و دیگر زنانی کــه در جامعه در 

میدان های سیاسی حضور داشتند.}1{
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حقوق سیاسی زنان در افغانستان
جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بسته 
اســت. هنجارهای بومی و قومی که ریشه در 
زندگی قبیله ای اقوام و طوایف افغانستان دارد، 
بیش تر مؤلفه های ســنت و فرهنگ اجتماعی 
افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو 
مردم افغانستان به ســپهر زندگی و اجتماعی 
خود و دیگران از همین پنجره می نگرند. زن به 
 عنوان یک موجود خردمند، آزاد و مستقل در 
فرهنگ عشیره ای مردم افغانستان جایی ندارد، 
بلکه موجود وابسته و طفیلی به  شمار می رود. 
بنابراین، گفتن و نوشــتن از پیشــینه تاریخ 
سیاسی  زنان در کشور عزیز ما افغانستان که پا 
به  پای حکومت و نظام های پس از مشروعیت 

به قدرت رسیده اند، اشاره می شود.

مشــارکت سیاســی زنان در قانون 
اساسی و اسناد بین المللی

مشارکت سیاســی به  درک زنان از زندگی 
اجتماعی کمک کرده و آن ها را به  عنوان عناصر 
بهتر در خدمــت جامعه در می آورد و به آن ها 
ارزش ها و نگرش ها و داده های جدید می دهد. 
مشارکت سیاسی زنان به توسعه سیاسی جامعه 

می انجامد.
مشــارکت سیاســی در دو ســطح توده و 

نخبگان قابل تحلیل است.
مشــارکت در سطح توده:  اشکال مشارکت 
سیاسی زنان در سطح توده می تواند از این قرار 

باشد:
الف- شــرکت در انتخابات و اســتفاده از 
حــق رأی؛ امروزه در اکثریــت قریب به اتفاق 
کشــورهای جهان، زنان از حق رأی همگانی 
برخوردار ند. شــرکت در انتخابات و استفاده از 
حق رأی، یک راه عمومی مشــارکت زنان در 

سطح توده است.
ب- شرکت در گروه ها و انجمن ها و احزاب 

سیاسی؛
ج- شرکت در تجربه های اجتماعی؛ مانند 
جنگ، خدمات انســان دوستانه، جنبش های 

محیط زیست و بهداشتی.
ایــن فعالیت ها همه به افزایش ارتباط بین 
زنان و جامعــه می انجامد و در نتیجه می تواند 
به  عنوان نوعی از مشارکت سیاسی تلقی شود.

مشارکت در ســطح نخبگان: این سطح از 
مشارکت سیاســی معموالً در حیطه زنانی با 
مراتب تحصیالت عالیــه، آگاه، متخصص و با 
عالقه و تعهــد اجتماعی روی می دهد. حضور 
در وضعیت اخذ تصمیم برای جامعه مهم ترین 
ویژگی این ســطح از مشارکت است و مواردی 

از قبیل:
الف- حضور زن در مجالس مقننه؛

ب- شرکت در امور سیاسی و خدمات ملی 

اداری »وزیر، معاون وزیر و...«؛
ج- شــرکت در خدمــات اداری دولتــی، 

شاغالن بروکراسی؛
د- شــرکت در خدمات بین المللی را در بر 

می گیرد.
البته شایان ذکر است از ابتدای شکل گیری 
نظام نوین جمهوری اسالمی افغانستان، از زمان 
شکل گیری دولت موقت تا اکنون، با ترکیبی از 
مشارکت سیاسی مدرن و سنتی در افغانستان 
مواجهیم و همواره ترکیبی از دو نوع مذکور در 
نظام جمهوری اسالمی افغانستان وجود داشته 

است.
تشــکیل و حقوق عضویت زنان در احزاب 

سیاسی در قانون اساسی و اسناد بین المللی
تشــکیل احزاب سیاســی نقــش عمده و 
اساســی را در بازی های سیاسی دارد،  تا کنون 
آنچه در جهان تجربه شــده است احزابی بوده 
که عمدتاً  مردان با توجه به پایگاه سنتی چند 
هزار سالۀ خود در عرصۀ سیاست، در آن نقش 
عمده داشــته  اند، و با توجه به  نقش ســنتی 
خانواده هــا، زنان کم تر از ســواد و تجربه الزم 
سیاسی برخوردار شــده اند، بدین سبب نقش 
زنان در احزاب سیاسی مشــهور دنیا کم تر از 
سهم آماری آنان است، هرچند که فمینیست ها 
نگاه بسیار بدبینانه نســبت به  سیاست دارند، 
اما ســخنان آنان زیــاد از واقعیت هــا به دور 
نیســت: »امروزه سیاست به  معنای شیوه های 
اســت، ساختارهای  یا حکومت  مملکت داری 
اقتدار و ترتیباتی که یــک گروه برای کنترل 
گروه دیگر به کار می برد، را در برمی گیرد، از آن 
جایی که در جوامع مردساالر، تمامی نهادهای 
قــدرت و صنعت و علم و مناصب سیاســی و 
ارتش، در اختیار مردان است، مناسبات میان 
زنان و مردان نیز، نظیر مناســبات میان نژادها 
و طبقات، بر پایۀ ســلطه گری و سلطه پذیری 
شــکل می گیرد و جنبۀ سیاســی دارد، یعنی 
مثاًل علت تحقیر به حرمت زنان را فقط با توسل 
به سیاســت  ورزی جنســی می توان توضیح 

داد.«}۲{
آنچه که در آینــده می تواند زمینه را برای 
مشارکت مســاوی با مردان در عرصه سیاست 
برای زنان هموار کند، در مرحله   اول، آنان باید 
سهم مشخصی را در مشارکت سیاسی خواستار 
شوند، این سهم با توجه به  میزان جمعیت زنان 
هــم در عضویت احزاب و هم در مقامات عالی 
و پایین مرتبه تشــکیالت و ارگان های دولتی و 
بین المللی در نظرگرفته شود، هرچند که این 
امتیازات را مردان به ســادگی به  زنان نخواهد 
بخشــید و اســتدالل خواهند کــرد که دادن 
چنین سهمی مشــخص به زنان ممکن است، 
سازمان ها،  احزاب، نهادها و ارگان های دولتی و 
بین المللی را تضعیف کند، زیرا بسیاری از زنان 

تجربه و توانایی اجرای چنین امور را ندارند. اما 
آغاز این حرکت زمینه ای خواهد شــد تا زنان 
در روند فعالیت های سیاسی، ساختارمند شوند 
و توانایی ها و تجربیــات الزم را در این زمینه 
کســب کنند. زیرا سهم ندادن به  زنان به  بهانۀ 
ناتوانی و عدم عالقمندی آنان در مشارکت های 
سیاســی، منافی با اعالمیه  جهانی حقوق بشر 
و کنوانســیون رفع تبعیض علیه زنان اســت. 
مرحله دوم اقداماتی اســت که باید خود زنان 
دســت به  کار شــوند، آنان باید احزاب زنانگی 
تشکیل بدهند، تشکل احزاب زنانه، هرچند که 
نشانه ای دیگر از تبعیض میان انسان به شمار 
می رود، اما از آنجایی که زنان سهم کم تری در 
مشارکت های سیاسی دارند، بی توجهی به  زنان 
و فراهم نکردن مشــارکت سیاسی برای آنان از 
ناحیه مردان، خود تبعیض مضاعف میان انسان 

به شمار می رود.}۳{
اما متأســفانه بســیاری از زنان کشورهای 
دنیا، توان تشــکیل احزاب زنانگــی را ندارند، 
زیرا تشکیل احزاب خود نیاز به امکانات مادی 
و ســرمایه گذاری های کالن دارد و زنان از آن 
محرومنــد، در این جا امتیاز دیگری آشــکار 
می شود که در اختیار مردان است و آن عبارت 

است از قدرت اقتصادی.

مفهوم قانون
معنی لغوی قانون:

قانون در لغت به  معنای خط کش اســت، 
و در اصطــالح قانون را مجموعــه از قواعدی 
می دانند که خطوط، حــدود و مرزهای رفتار 

نظام مند آدمیان را بیان می کند.

معنی اصطالحی قانون: 
قانون مجموعۀ از قواعد و دســتورات است 

که از سوی دولت وضع و تصویب شده است.
پس معنای لغوی قانون با معنای اصطالحی 
آن تا حدودی ســازگار است، چنان که در ماده 
۹4 قانون اساسی  افغانستان آمده است: »قانون 
عبارت است از مصوبات هر دو مجلس شورای 
ملی کــه به توشــیح رئیس جمهور رســیده 

باشد.«}4{

مفهوم سیاست
فرهنگ های سیاســی تعاریف مختلفی از 
سیاســت ارائه کرده که شماری از آن ها بازگو 

می شود:
1. سیاســت به معنای آنچه مربوط به شهر، 

ادارۀ آن و متعلقات آن است.}5{
۲. سیاست، فن حکومت بر جوامع انسانی 

است.
۳. ســیا ســت اخذ تصمیم درباره مسایل 

ناهمگون است.
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4. سیاست توزیع اقتدارآمیز ارزش هاست.
5. سیاســت مجموعه تدابیری اســت که 
حکومــت به  منظــور ادارۀ امور کشــور اتخاذ 

می کند.}۶{
۶. هر امــری که مربوط به دولت، مدیریت، 
تعیین شکل، مقاصد و چگونگی فعالیت دولت 

باشد، از مقوله امور سیاسی است.}7{
7. سیاست مســألۀ همه جانبه و حکومت 

مسأله ای اصلی سیاست است.}8{
مفهوم رهبری سیاسی زنان

رهبری و مشارکت زنان در قدرت سیاسی 
در غرب با مشکالتی روبهرو است؛ اما آنان پس 
از رنســانس و پذیرش اومانیسم، تفاوتی بین 
زن و مرد قایل نیســتند، هرچند که مشارکت 
سیاســی زنــان در غرب با فراز و نشــیب ها و 
چالش های فراوانی رو بهرو بوده است و جنبش 
آزادی زنان )فمینیسم( بعد از رنسانس پابه پای 
گسترش علم و توســعه صنعتی، رشد یافته و 
قدم به قدم با صبر و حوصله، اهداف فمینیستی 
خــود را دنبــال کرده اند، اما با کمال تأســف 
بایــد اذعان کرد که زنان در این کشــورها نیز 
از شــانس کم تری برای کسب قدرت سیاسی 
برخوردار بوده اند، اما در عین حال مشــارکت 
زنــان در قدرت سیاســی و حضــور در دولت 
در کشــورهای غربی کاماًل پذیرفته شده و از 
نظر تئوریک چالشــی را فراروی خود احساس 

نمی کنند.
برعکس آن، در کشورهای اسالمی، مسألۀ 
رهبری زن با چالش های فراوانی رو به رو است، 
علما و روشــن فکران مســلمان برداشت های 
متفاوتی از متون دینــی در مورد رهبری زن 
ارائه داده اند. آرا و نظریات آنان به  جای این که 
گره از مشکلی بگشاید، خود سردرگمی دیگری 
را بــه  وجود آورده و قضیــه »تئوریک رهبری 
زن« را در پــردۀ ابهام فرو برده اســت، از این 
جهت رهبری زن در جامعه اســالمی هیچ گاه 
از شــفافیت الزم برخــوردار نبــوده، بلکه آرا 
و نظریاتی که در مورد رهبری زن ارائه شــده 
در تقابل هم قرار دارد. دو دیدگاه چند ســده 
است که همیشــه با هم تقابل داشته اند و آن 
دو، عبارت اســت از » دیدگاه روشن فکرانه« و 
نو اندیشانه  به اســالم و امور زندگی و »دیدگاه 
سنت گرایانه« از دســتورات اسالم، و این خود 
پارادوکس »کهنه« و »نو« را در جوامع اسالمی 
پدیدآورده و چند ســده اســت که مسلمانان 
نتوانســته اند خود را از چنیــن چالش فکری 
برهانند. در فرایند چنین پارادوکسی است که 
شماری از اسالم  گریزان شده و در برابر مظاهر 
تمدن غرب ســر فرودآورده و تسلیم بی قید و 
شرط شــده اند و نیز عده ای از سنت گرایان با 
فهم متحجرانه از دین، اســالم را دین شمشیر 
و خشــونت تفســیرکرده اند و از تروریزم سر 

درآورده انــد. در این میان گروه ســومی را نیز 
در جوامع اسالمی می توان یافت که با بهادادن 
به عقــل و توجیه عقالنی برخی از متون دینی، 
راه برای تمدن جدید و زندگی مدرن امروز باز 
کرده اند، آنــان تالش دارند تا متون دینی را با 
زمان تطبیق بدهند. تطابق دین با زمان مباحث 
گسترده ای را به دنبال دارد که در میان چهار 
شــیوه معرفت دینی »عقل« فربهی بیش تری 
به خود می گیرد و تمدن جدید را با آن توجیه 
می کند، از میان این دیدگاه ها »سنت گرایان« 
زن را نه تنها الیق رهبــری نمی دانند بلکه، بر 
انســان بودن او همانند یک مرد شــک دارند. 
نواندیشــان غرب گرا با رد متون و منابع دینی 
به رهبری زن نگاه اومانیســتی دارند، و با این 
منظر همه حقوقی را که مردان به  عنوان انسان 
دارایند، زنان را نیز از آن بر خوردار می  دانند. و 
دیدگاه سوم با استفاده از متون دینی و توجیه 
عقالنی، سعی دارد تا راه را برای رهبری زن در 

دنیای مدرن امروز باز کند.
امــا از آن جایی که جوامع اســالمی خود 
با چالش های متعددی دســت بــه  گریبانند، 
روشــن فکران دینی کم تر به  قضیه رهبری زن 
پرداخته اند، آنان سعی دارند در قدم اول زنان 
مســلمان را از دام سنت ها برهانند و از آداب و 
رسومی که مانع رشد و آگاهی آنان می شود و 
هیچ ربطی هم به  دین ندارد برهانند و ســپس 
ســعی دارند زنان مسلمان را به حقوق اسالمی 
و انســانی آنان آگاه ســازند، تا با آگاهی الزم 
بتواننــد از حقوق خویش به  دفــاع برخیزند، 
آنان یک رســتاخیز زنانگی را انتظار می کشند 
که زنان مســلمان با آگاهی کامل از حقوق و 
آزادی های شــان، از اسارت ســنت و آدابی که 

آنان را به اسارت می کشانند، رهایی یابند.
در کشــورهای جهــان ســوم، به ویژه در 
کشــورهای مســلمان، تفــاوت دیگــری با 
کشــورهای پیش رفته نیز وجود دارد، زنان در 
کشــورهای جهان ســوم با آن که آبشخور در 
ســنت دارند، از نظر آمار بیش تر از کشورهای 
غربی در رأس هرم قدرت قرار گرفته اند از قبیل 
خانم »ایندیراگاندی« و »سونیاگاندی« در هند 
»حسینه واجد« و »خالده بیگم« در بنگالدیش 
»بی نظیر بوتو« در پاکستان و »کورازون اکینو« 
و »گلوریــا آریو« در فلیپیــن و... حضور آنان 
در رأس هرم قدرت، نه از بســتر اومانیســم و 
قوانین رسمی دموکراتیک در کشورشان بوده، 
بلکه ریشه در سنت های رایج خانوادگی دارد. 
ســیطرۀ سلســلۀ یک خانواده در یک کشور، 
آنــان را تا نوک هرم قدرت باال برده اســت، از 
این جهت آنان نتوانسته اند تحول اجتماعی را 
به نفع زنان در کشورهای شــان به  وجود آورند. 
در همین کشورها سنت گرایانی نیز با حکومت 
آنان به مخالفت برخاسته اند و این حاکمان زنانه 

بدون آن که پاســخ قانع کننده به آنان بدهند 
سرکوب شان کرده اند.

حق آزادی عقیده و بیان
برقــراری صلح و امنیــت جهانی  که البته 
برقراری این صلح در گرو آزادی های اساســی 
افراد، از جمله آزادی های سیاسی آنان: آزادی 
مشــارکت سیاســی، آزادی عقیده و بیان و… 
است و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی از اساسی ترین نیازها و دیرینه ترین 

آرزوهای بشر بوده است.
تاریخ اندیشــه سیاســی پر از دیدگاه ها و 
نظریه های گوناگون و ضد و نقیض اســت. در 
عیــن حال، تنها برخی از آن ها به  شــکل یک 
جــدال تاریخی جلوه گر شــده اند. این امر، در 
وهله نخســت از آن نشــأت می گیرد که همه 
نظریات سیاســی، افزون بر تبییــن واقعیت، 
نماینده حقیقت عملی نیز به شمار می روند. لذا 
آن دسته از نظریات که آشکارا یا به طور ضمنی، 
رهنمودهایی عملی ارائه می کنند، از موقعیتی 
برتــر برخوردار می گردند. اما مهم تر از آن، این 
اســت که از میان انبوه نظریات، تنها برخی از 
آن ها مبنا و پایه نیمی از جوامع بشری را زنان 
تشــکیل می دهند که نقش آن ها در استمرار 
بقای نسل انســان از دیرباز به مراتب مهم تر از 
مردان شــناخته شــده و در عصر ما همگام با 
مردان در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… 
هم زیستی مسالمت آمیز جوامع بشری فعال اند 
و ســهم مؤثری در توسعه همه جانبه دارند. در 
سده های گذشــته در جوامع مردساالر حقوق 
زنان رعایت نشده و این تضییع حقوق زن برای 
به  دســت آوردن حقوق زنان شده است. حقوق 
و مســئولیت های فردی زن مانند، حق آزادی 
عقیده و بیــان، به معنای خاص کلمه، در برابر 
حقوق و مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی 
اســت. ماهیت این حقوق و آزادی ها، مطالبه، 
مصونیت و توانایی است. عالوه بر این که آزادی 
عقیده و بیان در اسناد عدیده بین المللی مطرح 
شــده و از جایگاهی برخوردار است. تردیدی 
نیست که آزادی بیان در حقوق و قوانین اسالم 
پذیرفته شده است و از این لحاظ محدودیتی 
وجود دارد. مگر آن که این آزادی با سوءاستفاده 
برخی افراد ســودجو  بد ل شــود. بــا توجه به 
اهمیتی که دین برای کسب علم و دانش قایل 
است، نمی توان پذیرفت که چنین دینی قایل 
بــه  ممنوعیت بیان و علم باشــد، اگر این گونه 
بود باید قرآن کریم به  جای این همه اســتدالل 
و توضیح و نقد نظــرات مخالفان خود و تأیید 
شــیوه پیامبر در امر تبلیغ، شــیوه دیگری در 
پیش می گرفت و با اشکال مطرح شده از سوی 
مخالفان مخالفت کرده، جلو آن ها را می گرفت .
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آزادی عقیده در اسناد بین المللی
معتقدات بشــر بر یکی از دو پایه می تواند 
استوار باشد. گاهی پایه ی اعتقاد بشر یک تفکر 
آزاد است، انسان با یک عقل و فکر آزاد از روی 
تأمل و اندیشــۀ واقعی عقیده ای را برای خود 
انتخاب می کند. ولی گاهــی آن عقیده بدون 
آن که با قــوه تفکر او کوچک تریــن ارتباطی 
داشته باشــد، در روح او مستقر می گردد.}۹{ 
این گونه عقاید عبارت اســت از یک سلســله 
زنجیرهای اعتقــادی و عرفی و تقلیدی که به 
 دست و پای فکر و روح انسان بسته می شود و 
همان طور که یک آدم به  زنجیر کشــیده و به 
 غل بسته شده، خودش قادر نیست آن زنجیر 
را از دســت  و پا و گردن او باز بکند، شــخص 
دیگری الزم اســت تا با وسایلی که در اختیار 
دارد آن را از دست  و پای خود باز می کند. ملت 
هم نه از روی تفکر، عقایدی را پذیرفته اند، بلکه 
از روی یــک نوع عادت، تقلید، تلقین عقاید را 
پیدا کرده اند. چون فکرآن ها را به  زنجیر کشیده 
است، نیروی دیگری الزم است که این زنجیرها 
را پاره کند. نیروی که آدمی را از این زنجیرها 
آزاد کند تا بتواند خــودش آزادانه فکر کند و 
عقیده ای را بر مبنای تفکر انتخاب کند.}1۰{ 

امــروزه آزادی عقیده در اســناد رســمی 
بین المللی از اساســات آزادی هــای فردی به 
شــمار آمــده و در کم تر جوامعــی این مهم 
کم رنگ جلوه داده شــده است. قابل ذکر است 
که نمی توان با جرأت اذعان داشــت که آزادی 
عقیده آن چنانی که در مواد قوانین آمده عمل 
و پیاده می شــود، حال آن که ما شاهد خیلی 
از تعصبات عقیدتی و... در جوامع مختلفی در 

تمام ادوار تاریخ بشر شاهد بوده ایم.}11{
آزادی بیان، در منشور سازمان ملل متحد

اگرچــه آزادی بیــان صراحتاً در منشــور 
ملل متحد ذکر نشــده اســت، ولــی اهمیت 
این نوع آزادی از بدو شــکل گیری ســازمان 
ملل متحد مورد توجه بوده اســت. بحث هایی 
که در کنفرانس سانفرانسیسکو در این ارتباط 
صورت پذیرفته بود، حاکی از اهمیت برجسته 
این حق، از بین سایر حقوق اساسی بشر است.

}1۲{ حق آزادی بیان در منشــور بین المللی 
حقوق بشر )اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق 
بین المللــی حقوق مدنی و سیاســی( اعالمیه 

جهانی حقوق کودک صراحتاً مقرر شد.
اعالمیــه جهانی حقوق بشــر در ماده 1۹ 
خود، حق برخورداری از آزادی بیان را تصریح 
و مــورد حمایت قرار داده اســت. این اعالمیه 
ضمن تضمین ایــن آزادی بدون رعایت جانب 
احتیــاط و بدون مالحظه مرزی بر آزادی بیان 
سیاســی تأکید می ورزد: »هرکس حق آزادی 
عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است 
که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته 

باشــد و در کسب از اطالعات و افکار و در اخذ 
و انتشــار آن، به  تمام وســایل ممکن و بدون 
مالحظات مرزی، آزاد باشــد.«}1۳{ ماده ۲۹ 
اعالمیه یک نوع محدودیت هایی را به طور اعم 
در نظر قرار داده اســت که ممکن است قابل 
اطالق بر حق آزادی بیان نیز باشــد؛ این ماده 

مقرر می دارد: 
»1. هرکس در اجرای حقوق و اســتیفای 
آزادی هــای خود، فقط تابــع محدودیت هایی 
است که به  وســیله قانون، منحصراً به  منظور 
تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های 
دیگران و برای مقتضیات صحیح اخالقی و نظم 
عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه 
دموکرایتک وضع گردیده اســت. این حقوق و 
آزادی ها، در هیچ مــوردی نمی تواند برخالف 

مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.«}14{ 
ماده ۲۹ از یک ســو بیان کنندۀ حقوقی از 
جامعه است که فرد بایستی با آن ها هماهنگ 
شود، و از ســوی دیگر وظایف فرد را در برابر 
جامعه ای  که عضو آن اســت، مشخص کند. از 
این لحاظ این ماده بــر حقوق مندرج بر ماده 
پیشــین، محدودیت های وارد می کند. کاری 
بس دشــوار بود تا عبارتی یافت شــود و بیان 
نیازهایــی از جامعــه را که تمــام نمایندگان 
به رسمیت می شــناختند، امکان پذیر سازد، اما 
به توجیه تجاوز دولــت به جامعه و حقوق فرد 

نیانجامد.

آزادی بیــان سیاســی در میثــاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه بــه ناکافی بــودن اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر برای تحمیل تعهــدات حقوقی، 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام 
به تهیه پیش نویس دو میثاق در زمینه حقوق 
بشر کرد، که هدف آن ها در درجه اول متوجه 
ایجاد تعهدات الزام آور حقوقی برای دولت های 
عضو راجع به  مســایل حقوقی بشر بود.}15{ 
از جمله حقوق ماهوی شــناخته شده در این 

میثاق حق آزادی بیان است.
مطابق بند 1 و ۲ ماده 1۹ میثاق: 

»1- هیچ کــس را نمی توان به مناســبت 
عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

 ۲- هرکس حق آزادی بیان دارد این حق 
شامل آزادی، تفحص، اشاعه اطالعات و افکار از 
هر قبیل بدون توجه به  سرحدات خواه شفاهی 
یا به  صورت نوشــته یا چاپ یا به صورت هنری 
یا به  هر وسیله دیگر با انتخاب خود می باشد.«

میثاق حقــوق مدنی و سیاســی از جنبه 
آرمانــی حق آزادی بیــان و عقیده مندرج در 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر کاســته و به  حق 
مذبور نماد واقعی بخشیده است. میثاق ضمن 
تصریــح حــق آزادی بیان و عقیــده به مانند 

اعالمیه و تضمین آن محدودیت های را نیز در 
نظرگرفته است. مطابق بند ۳ ماده 1۹ میثاق : 
»۳- اعمــال حقوق مذکــور در بند ۲ این 
ماده مستلزم حقوق و مســئولیت های خاص 
است و لذا ممکن اســت تابع محدودیت های 
معینی شــود که در قانون تصریح شده و برای 

امور ذیل ضرورت داشته باشد،
الف- احترام حقوق و حیثیت دیگران. 

ب- حفظ امنیت ملی یا سالمت یا اخالق 
عمومی.« }1۶{ 

مــادۀ 1۹ میثاق برخالف ماده ۲۹ اعالمیه 
، محدودیت هــا و ممنوعیت ها را صریحاً برای 

آزادی بیان قایل شده است.
مشــارکت سیاســی زنان در کنوانسیون 

حقوق مدنی و سیاسی
پژوهش هــای موجود حاکی از این اســت 
که برابری سیاســی زنان با مــردان در جوامع 
امروزی بیش تر جنبۀ حقوقی داشته تا واقعی. 
موانع گوناگونی بر ســر راه مشارکت سیاسی 
زنان وجود داشــت و البتــه در حال حاضرهم 
دارد. از ســوی دیگــر جنبش سیاســی زنان 
وقتی به  معنای واقعی کلمه ظاهر می شود که 
خودجوش، رقابت آمیز، گروهی، سازمان یافته و 
مبتنی بر ایدیولوژی مناســب و خاص جنبش 
زنان شــود. چون اگر در صورتی که مشارکت 
زنان در زندگی سیاســی به تحریک گروه های 
اجتماعــی دیگر )به ویژه به  خواســت مردان( 
صورت گیــرد، غیر رقابتی بــوده یعنی برای 
تأیید مواضع قدرت مســتقر انجام شــود، اگر 
فردی و پراکنده باشــد و بــه  صورت جنبش 
گروهی و ســازماندهی جمعی صورت  نگیرد، 
به  ویژه اگر بــر وفق عالیق و اخالقیات مردانه 
ظاهر شود، در واقع مبتنی بر ایدئولوژی کاذب 
مردانه بوده و به  معنای واقعی کلمه مشارکت 
سیاســی زنان نخواهد بود. رفع موانع حقوقی 
و نوســازی اجتماعی تدریجی ضرورتاً موجب 
گســترش مشــارکت زنان در زندگی سیاسی 
نمی گــردد. این واقعیت موجــب رواج برخی 
نظریات در خصوص حدود توانایی مشــارکت 
زنان در زندگی سیاســی شده است، مبنی بر 
این که طبع زنان با سیاســت به  معنی قدرت و 
خشــونت الفتی ندارند. در واقع در نگرش های 
لیبرالی نســبت به مشــارکت زنان در زندگی 
سیاسی تأکید می شود که زنان باید خودشان 
را با واقعیت زندگی سیاســی سازش دهند و 
خصایل مردانۀ الزم را کســب کنند. از سوی 
دیگر در نظریات سوسیالســتی و فمینیستی 
ضمن پذیرش عدم الفت طبع زنان با واقعیت 
قدرت به  معنای رایج در جوامع مدرن صنعتی 
تأکید می شــود که راه حل نه تغییر در خصلت 
زنان، بلکه تغییر در ســاخت قدرت و مالکیت 
است. دولت و سیاست پدیدۀ مردساالرانه است 
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و تنها تغییر در ساخت قدرت می تواند زنان را 
از لحاظ سیاســی فعال سازد، و گرنه مشارکت 
زنان در زندگی سیاســی به  مفهوم فردی رایج 

آن در حقیقت به  معنای »زن زدایی« است.
به طور کلی دو گرایــش عمده در جنبش 
زنان وجود داشــته است. یکی گرایش لیبرالی 
که هدف آن افزایش مشــارکت زنان در درون 
نظام سیاســی مســتقر بــوده اســت و دیگر 
گرایــش سوسیالســیتی که تغییــر در نظام 
سیاسی ـاقتصادی موجود را شرط رهایی زنان 
می داند. در ادامه این گرایش ها برای تآکید بر 
توانایــی زنان و موقعیت شــان در جنبش های 
مختص به آن ها به موادی در میثاق نیز می توان 

استناد کرد.
در ماده ۲5 میثاق می گوید: »هر انســان 
عضو اجتماع، حق و امکان خواهد داشت بدون 
درنظرگرفتن هیچ یک از تبعیضات مذکور در 

ماده ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:}17{
الــف: در اداره امــور عمومی مســتقیم یا 
بواســطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند 

شرکت کند.
ب: در انتخابــات ادواری که از روی صحت 
به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و 
انتخاب کنندگان، رأی  اراده  بیان کنندۀ آزادانۀ 

بدهد و انتخاب می شود.
ج: با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند 
به  مشاغل عمومی  کشور خود نصیب شود. پس 
با استفاده از عبارت »هر انسان عضو اجتماع« 
به  معنای وســیعی دســت می یابیم. از جمله 
مهم ترین مصداق آن محــق  بودن افراد بدون 
قید جنسیتی اعم از مرد و زن است که توانایی 
برخورداری از احکام ســه بنــد موجود در این 

ماده را دارند.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه 
زنان

در این کنوانســیون »رفع کلیه تبعیضات 
علیه زنان « به  مصادیق آن اشــاره کرده است 
که به  تمایز، استثنا )محرومیت( یا محدودیت 
براساس جنسیت اطالق می گردد.}18{ منظور 
این ماده هرگونه قانــون، تصمیم، زمینه های 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره 
لطمه وارد کند، تبعیض محســوب می شود و 
می گوید: »دول عضو تبعیض نسبت به  زنان را 
به  هر شکلی که باشد محکوم می کنند.«}1۹{

کنوانســیون میان زنان و مردان در اشکال 
مختلف آن تســاوی برقرار کرده اســت که در 

مباحث بعدی به  خوانش می گیریم.

نهاد زنان ملل متحد
این نهاد بــه  عنوان »نهاد اصلی ملل متحد 
برای تســاوی جنسیتی و توانمندسازی زنان« 

قلمداد می شود. اعضای ملل متحد با ایجاد این 
نهاد یک اقدام تاریخی در شــتاب بخشیدن به 
اهداف ســازمان در خصوص تساوی جنسیتی 
و توانمندســازی زنان انجــام داده و این اقدام 
به  عنوان بخشــی از اصالح ساختاری، سازمان 
 ملل متحد قلمداد می شود. چهار نهاد مرتبط با 
زنان برای اثربخشی بیش تر با یکدیگر ادغام یا 
تجمع و وظایــف و مأموریت های آن ها به این 
نهاد واگذارشده است. این چهار نهاد عبارتند از:
الف( دفتر نماینده ویــژه دبیرکل در امور 

،)OSAGI(  جنسیتی
،)DAW(  بخش پیشرفت زنان )ب

ج( صندوق سازمان ملل متحد برای توسعه 
،)UNIFEM(  زنان

د( مؤسسه آموزش و تحقیقات بین المللی 
.)INSTRAW(  برای پیشبرد زنان

براساس قطعنامه ۶۳.۳11 مجمع عمومی، 
مورخ ۲ جوالی ۲۰1۰ مقرر شد این چهار نهاد 
ادغام و بصورت یک نهاد، تحت نظارت معاون 
دبیرکل به فعالیت ادامه دهند. بر این اســاس 
مهم ترین وظایف نهاد زنان ملل متحد عبارتند 

از:
الــف( حمایــت و پشــتیبانی از نهادهای 
میان دولتی، مانند کمیســیون مقــام زن در 
سیاســت گذاری و تدوین استانداردها، قواعد و 

نرم های جهانی.
ب( کمک بــه  دولت های عضو برای اجرا و 
اعمال این قواعد و اســتانداردها، آمادگی برای 
ارایــه حمایت های فنی )تکنیکــی( و مالی به 
 کشورهایی که خواســتار این حمایت هایند و 

ایجاد مشارکت مؤثر با جامعه مدنی.
ج( ایجاد امکان نظارت بر نظام ملل متحد 
دربــاره ا قداماتــی که در خصوص تســاوی 

جنسیتی انجام می دهد.

منشور سازمان ملل متحد
حمایت ملل متحد از حقوق بشــر زنان از 
منشور ملل متحد آغاز شد. به  موجب مادۀ یک 
منشــور ملل متحد، از جمله اهداف ملل متحد: 
»تحصیل همکاری بین المللی در ارتقا و ترویج 
احترام به  حقوق بشر و آزادی های اساسی برای 
همه افراد، بدون تبعیض در زمینه نژاد، جنس، 
زبان یا مذهب« اســت. هرچند به  صراحت در 
منشــور به تشــکیل احزاب و اجتماعات اشاره 
نشده اســت ولی از عموم آن می توان برابری 

میان زنان و مردان را فهمید.

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر
مطابق ایــن اعالمیه که در 1۰ دســامبر 
1۹48 به  تصویب رسید: »هر فرد مستحق همه 
حقوق وآزادی هایی اســت که در این اعالمیه 
مقررگردیده اســت، بدون هیچ گونه تبعیض بر 

مبنای نژاد، جنس، زبان یا مذهب، تولد یا دیگر 
وضعیت هــا«. در اعالمیه جهانی حقوق بشــر 
یک تعداد مفاهیم اخالقی کلی گنجانده شــد. 
اعالمیه مزبور شامل ۳۰ ماده می شود. ۲ ماده 
اول اصول اساســی ناظر بر همه حقوق بشر را 
بیان می کند. مواد ۳ تا ۲1 به بیان حقوق مدنی 
و سیاسی می پردازد و مواد ۲۲ تا ۲7 به حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد. 
سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای 
برخورداری همگان از آن ها را نشان می دهد. با 
توجه به  دیدگاه غالب در آن زمان در خصوص 
حقوق بشر، طبیعی اســت که نظر ابراز شده 
در این ســند در زمینه حقوق بشر غربی باشد.

}۲۰{
اعالمیه جهانی حقوق بشــر چون براساس 
احترام به انســانیت و آزادی و مساوات تنظیم 
شده و برای احیای حقوق بشر به  وجود آمده، 
مورد تکریم و احترام هر انسان با وجدانی است.
برای نخســتین بار، اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر )1۹48( آزادی اجتماعــات را به  عنوان 
حقی بشــری به  رسمیت شناخت.}۲1{ پس 
از اعالمیه جهانی حقوق بشــر، جامعه جهانی 
بــا تصویب میثاق بین المللــی حقوق مدنی و 
سیاســی )1۹۶۶( آزادی اجتماعات را مستقاًل 
و جدای از آزادی تشــکیالت مورد شناسایی 
مجدد قرار داد. و چنان که از سوی دیگر، اسناد 
منطقه ای حقوق بشــری نیز در ادامه حرکت 
کشورها برای التزام هرچه بیش تر به  حق های 
بشری و ایجاد سازوکارهای مربوط به شناسایی 
ایــن آزادی پرداخته انــد کــه در مبحث بعد 
خواهدآمــد. آزادی اجتماعــات که یک حق 
بشــری مصرح در ماده ۲1 میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی است با بسیاری از مواد 

میثاق در ارتباط مستقیم است.}۲۲{

برابری جنسیتی
نهضت   های مربوط بــه  برابری حقوق زنان 
با مــردان تا حدودی در کشــورهای مختلف 
در عرصه های سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
تأثیراتی به  جای گذاشــت تا این که منشــور 
ســازمان ملل متحد از برابری جنسیتی سخن 
بــه  زبان آورد. در مرحله دوم، در قالب اعالمیه 
جهانی ماده شــانزدهم به  تساوی ازدواج و در 
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
به  مشارکت و آزادی های اساسی پرداخته شده 
و سرانجام کنوانســیون محو هرگونه تبعیض 

علیه زنان در سال 1۹7۹م. به  تصویب رسید.

منابع بین المللی برابری جنسیتی
با تشــکیل ســازمان ملل متحد، وضعیت 
حقوقــی زنان بهبود یافتــه و هم زمان با دیگر 
موضوعات مطرح شــده در سازمان ملل، مورد 
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توجــه همه دولت هــا قرار گرفتــه و موجب 
پدیدآمدن اسناد بین المللی در تضمین حقوق 
زن شده اســت. منشور ملل متحد، اولین سند 
بین المللی الزام آور اســت که تساوی زن و مرد 
را برای دولت های عضو سازمان ملل متحد، به 
 صورت واضح و آشکار ذکر کرده است. از 1۶۰ 
نماینده امضاکننده منشور ملل متحد چهار نفر 

زن بوده اند که عبارتند از:
1. مینروا برناردیون )جمهوری دومنیکین(  
۲. ویرجینیاسی گلیدرسلیو )ایاالت متحده( 

۳. برتالوتز 
4. وویی فنگ )چین(.

تفــاوت در مبانی، نظام حقوقــی و منابع 
حقوقی، تفاوت از حیث مبانی

مبانی، از دیرباز این باور میان اندیشمندان 
و فیلســوفان پدیدآمده اســت که آدمیان از 
برخی حقوق ثابت، پایدار، فرا زمانی و فرامکانی 
برخوردارنــد که عاری از هرگونه عالیق، باورها 

و سالیق اند.

اشتراک میان قانون اساسی افغانستان 
و اسناد بین الملل

مشارکت در ریاست جمهوری
از اولین آزادی سیاســی زنان یا بهتر است 
بگوییــم اولین مصداق رهبری سیاســی زنان 
)قیادت و زعامت امــور حکومتی را گویند که 
تــا حال مردان آن هــا را از آن خود کرده اند(، 
تحت عنوان ریاست جمهوری شروع می کنیم. 
مــاده ۹۲ قانون اساســی جمهوری اســالمی 
افغانستان سخن از شرایطی مانند: افغان بودن 
)تبعه افغانستان بودن(، مسلمان بودن، از والدین 
افغانی بودن و تابعیت کشور دیگری را نداشتن، 
از چهل ســال کم تر نداشتن از طرف محکمه 
محکوم به  هیچ گونه جــرم و محروم از حقوق 
مدنی نبودن، به  میان می آورد. از متن این ماده 
 برداشــت می شود که شرایط و محدودیت های 
بیش تــری در آخریــن قانون وضع شــده تا 

جمهوری اسالمی به  تمام معنا تشکیل شود.
شکل گیری اتحادیۀ زنان افغانستان

در زمان محمد ظاهر شــاه در سال 1۳۲۲ 
اتحادیــه زنان که بیســت زن در آن عضویت 
داشتند، مؤسسه عالی نسوان را در مرکز شهر 
کابل با هدف تشــکیل، آموزش و روشن گری 
زنــان افغان تأســیس کردند. با پیشــنهاد و 
پی گیری بی بی زینب، خواهر امان اهلل شاه، یک 
قطعه زمین به این مؤسســه اختصاص یافت و 
در آن کودکســتان، مکتب، سینما و دفترهای 
کاری ساخته شــد. مکتب آن به  سوادآموزی 

برای زنان بزرگ سال می پرداخت.

موانع
هرچند وضعیت زنان افغانســتان به  عنوان 

تصمیم گیران و رهبران و مدیران سیاســی در 
طی چند ســال اخیر تا حد نسبت به گذشته و 
سابقه تاریخی مشارکت سیاسی زنان در کشور، 
امیدوارکننده بوده اســت، اما با وجود تعصبات 
سنتی و قیود  جامعه  مردســاالر افغانستان تا 
رسیدن به  سطح معقول و مورد انتظار مشارکت 
زنــان راهی طوالنی در پیش اســت و موانعی 
که از مشــارکت مطالعه زنان در امور سیاسی 
جلوگیری می کنند، بســیار اند که به طور کل 

می توان موارد زیر را برشمرد:
موانع شخصی

الف: فقر آگاهی های سیاسی در بین مردم 
به خصوص قشر زن.

ب:  خودباوری نداشتن و بیاعتقادی  خانم ها 
به  توانایی و قابلیت خویش که موجب می شود 
آنان تــوان فردی و تأثیرگذاری خــود را باور 

نداشته باشند.
موانع اجتماعی

الف- نفوذ افــکار جامــد و انعطاف ناپذیر 
درباره زنان در ســطح اجتماع کــه منجر به 
 کتمان توانمندی زنــان و تبعیض و تعصب  با 

آنان می گردد.
برنامه ها و اســاس نامه  ب- مردانه بــودن 

احزاب موجود در افغانستان؛
موانع کلی

به صــورت عموم زنان در راســتای احقاق 
حقوق سیاسی شــان با موانع کلی زیر روبهرو 

بوده اند:
1. حاکمیــت و غالب بودن تفکر مردانه در 
انتخاب مدیران و برنامه ریزان و سیاست گذاری 

و برنامه ریزی در سطح کالن.
۲. بیباوری جامعه به  توانایی زنان در اداره 
امور در صحنه های مدیریتی، سیاست گذاری و 

برنامه ریزی در سطح کالن.
۳. حاکمیت تفکر ســنتی مرد ساالرانه در 

جامعه.
4. ضروری ندیــدن اســتفاده از زنــان در 

مشاغل باالی مدیریتی.
5. نبود امکان استفاده از فرصت های شغلی 
برابر در مقایســه با مردان در تصدی پست ها و 

مشاغل رده باال.
۶. ســاختار مردانه عرصه های مدیریتی و 
سیاست گذاری و برنامه ریزی و نبود انعطاف آن 

با نقش های مختلف زنان.
7. فقدان الگوهای مناســب در عرصه های 

مدیریتی و سیاست گذاری برای زنان.

پیامدهای ناشی از عوامل ذهنی
نبود  فعالیت های اجتماعی زنان افغانستان 
و نادیده گرفتن ایشــان در طول تاریخ ســبب 
شکل گیری باورها و اعتقاداتی درونی در میان 
زنان شده که اساســاً ایشان توانایی و قابلیتی 

برای مدیریت بخش های کالن جامعه را ندارند.
پیامدهای ناشی از عوامل اجتماعی

جامعه ســنتی افغانســتان همــواره نگاه 
تبعیض و برتری جنســیتی میان پسر و دختر 
داشــته است و این موضوع ســبب تفاوت در 
فرایند اجتماعی شــدن بین این دو جنس که 
در نتیجه تفاوت رفتار خانواده و جامعه است، 
می شــود. این موضوع خود سبب ترس زنان از 
اعمال نظر و صحبت کردن در مجامع عمومی 
و نیز نداشتن اعتماد به نفس را   همراه می آورد.

نتیجه گیری
روشن اســت که قانون اساسی افغانستان، 
چه در حال حاضر و چه از سال 1۳۰1 تا کنون، 
برای زنان با کلمات یا عبارات مطلق و صریحی 
حقوق یا حقوق سیاســی را وضــع نکرده اند 
که این امر به  ریشــه های متعــددی از قبیل 
ناآرامی های پیاپی امنیتی، روانی، عرف و سنت 
ضعیف اجتماعی و... حتی با ضعف امنیتی که 
به آن دچار هســتیم، می تواند متصل باشد. در 
حال حاضر نیز، زنان، به  دلیل مشکالت حاشیه  
جامعه مانند مردان، از بعضی حقوق نمی توانند 
بهره جویند. با آن که کســی منکر از ســلب یا 
محروم ســاختن زنان از حقــوق و آزادی های 
طبیعی آنان نیســت، ولی به صورت مطلق هم 
آن حقوق را دارا نیستند. البته با یک »اما« باید 
این موضوع را روشــن تر ساخت. دین مقدس 
اســالم با اصالت و حقانیتــی که همگان برآن 
واقف و شاهدند، زنان را از ابتدای ظهور اسالم 
از حقوق اساسی فردی، اجتماعی و… برخوردار 
کرده و هرگز در داشــتن حقوق و آزادی های 
بهحق شــان، زنان را مورد تردید یا تهدید قرار 
نداده اســت، بلکه آنان را در فعالیت داشتن و 
شــرکت در تمام زمینه های اجتماعی سیاسی 
و… با حفظ حدود زن بودن شــان، باداشــتن 
خصوصیات و محدودیت های خاص خود و در 
وضعیت فعالیت و موفقیت آنان در حالی که در 
جامعه می توانند همسران و مادران خانواده های 
خود نیز باشــند، به  تشویق و ترغیب پرداخته 
اســت. ولی این مهم در غرب و دنیای اســناد 
بین المللــی بعد از انقالب هــا و رفع تعصبات 
بسیاری شــدیدی حاصل شد. چون تا قبل از 
اتفاقــات و امواج گوناگون زمانی، زنان، همانند 
بردگان و یا بدتر از بردگان می زیستند و جرأت 
اندیشیدن حتی فراتر از حق حیات را نداشتند. 
با آن که قدمت حقوق و آزادی زنان را در اسالم 
نمی توان با آزادی مطرف حال حاضر زنان غرب 
مقایسه کرد، چنان که یا محروم از آزادی بودند 
 یــا با اعطای آزادی بی حدو حصر، طور دیگری 
خــود را مورد خفت و ذلت قــرار داده اند. ولی 
با یک  ویژگی، زنان مســلمان یک  قدم جلوتر 
از جهت داشــتن حقوق و آزادی های شــان اند 
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و آن مزیــت داشــتن آزادی از مدت ها قبل از 
صاحب آزاد شــدن زنان غرب است. در تحکیم 
خصوصیــات حقوق اساســی و فــردی زنان 

مسلمان، اثرات به سزایی برجا مانده است.
بنابرایــن، از مباحث پیشــین به  دســت 
آمده که در قانون اساســی جمهوری اسالمی 
افغانســتان و اســناد بین المللی بــا توجه به  
مبانی، منابع، قلمــرو، ضمانت اجرا و مصادیق 
به  تفاوت هایــی در باره »آزادی های سیاســی 
زنان« دســت می یابیم، ولی اگــر نگاه خود را 
صرفاً به  خود قانون اساســی و اسناد بین الملل 
بــدون رعایت مبانی و منابع، معطوف کنیم به 
اشتراکاتی دست می یابیم که در حوزه »رهبری 
سیاسی«، »مشارکت سیاسی«، »اظهار عقاید 
سیاســی« و »تشــکیل یا عضویت در احزاب 
سیاســی« با همدیگــر اتفاق دارنــد که زنان 

همانند مردان از آن ها برخوردارند.

پیشنهادها
پیشنهاد می شود در موضوعات ذیل باید با 
زنان همکاری و کمک صورت گرفته و از سوی 

دولت حمایت صورت گیرد:
1. فزایش ســهم سیاســی زنان نسبت به 

مردان.
۲. تشویق زنان در عضویت احزاب.

۳. مشارکت اداری و فرهنگی در دانشگاه ها.
4. نقش آفرینــی در رســانه های گروهی و 

تبلیغاتی.
5. در شــکل گیری هویت ملی و حمایت 

کلی از زنان.
۶. افزایش حقوق اجتماعی زنان در قوانین 

افغانستان.
7. هم ســطح بودن حقــوق زن و مرد در 

جامعه افغانی.
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د ښځو د سیايس حقونو...

امته ماده:

۱- هر دولت چې دغه  تړونلیک په لیکيل 

ډول نه مني او له دې بهیر څخه د ملګروملتونو 

رسمنــيش ته په لیکيل ډول  خربتیا ورکوي، د 

ملګرو ملتونو رسمنيش ته د یوه دولت دغه د نه 

منلو وړاندیز وروسته له یوه کال څخه یعنې له 

هغې نیټې څخه چې  دغه لیکل شوی وړاندیز 

رسمنيش ته رسیدلی دی، د اجرا وړګرځي.

نهمه ماده:

که چیرې د دې تــړون لیک د پيل کیدو، 

تفســیر یا تغیر په اړوند د  دوو یــا څو دولتونو 

پــه منځ کې هر ډول خربې اترې او مشــاجره 

رامنځتــه يش او د خــربو اترو لــه لیارې حل 

نــه يش، د قضيې د حل په موخه له ښــکېلو 

غاړو څخه هر یــو کوالی يش موضوع نړیوالې 

قضايي محکمې ته راجع کــړي او یا په یو بل  

ډول د حل الره  پیدا کړي.

لسمه ماده:

د ملګرو ملتونو رسمنــيش د ملګرو ملتونو 

غړيو دولتونو او غیرغړيو دولتونو ته چې د دغه 

تړون لیک د نهمي مادې په )۱( پاراګراف کې 

ورته اشــاره شــوې ده د الندې موادو څخه يې 

خربوي:

الــف( له څلورمې مادې رسه ســم د تایید 

شويو سندونو او السلیکونو موندنه.

ب( د پنځمــې مادې پر بنســټ د مطابقو 

تایید شويو سندونو موندنه.

ج( د شــپږمې مادې مطابــق د دغه تړون 

لیک نیټه د اجرا وړ ده.

د( د اوومې مادې مطابق چې مراسالت او 

یاداښتونه ترالسه شوي دي.

هـ( د امتې مادې د )۱( پاراګراف مطابق د 

غیرمنل شویو یاداښتونو موندنه.

و( د امتې مادې د )۲( پاراګراف مطابق د 

لغوه شویو نسخو موندنه.

یو ولسمه ماده:

۱ـ دغه میثاق چې د هغه من په چینايي، 

انګلیيس، فرانســوي، رويس، او هسپانوي ژبو 

بانــدې ترتیب شــوی دی ټول متنونه ســم او 

درســت دي او د ملګروملتونو په آرشــیف کې 

قید شوي دي.

۲- د ملګرو ملتونو رسمنيش د تایید شویو 

ســندونو یوه یــوه کاپــي د ملګروملتونو غړیو 

دولتونو او غیرغړیو دولتونو ته د څلورمې مادي 

د )۱( پاراګراف په مطابق ور سپاريل دي. 
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نامیــده شــدن یــک روز ســال بــه نام 
»روز بین المللی همبســتگی زنــان« در روند 
کشــمکش های بی رحمانــۀ طبقاتــی در بین 
کارگران و سرمایه داران و مبارزات جنسیتی بین 
زنان و مردان به وجود آمده اســت. این مســأله 
ارتباط مستقیم به مســایل دینی و ملی ندارد. 
مورخان به ایــن نظر اند که مفکوره تعیین یک 
روز مخصوص در ســال به نام »زنان« برای بار 
نخســت از جانب حزب سوسیالیست امریکای 
شمالی مطرح شده اســت؛ زیرا که در امریکای 
شمالی و اروپا فراکســیون اقتصادی ـ اجتماعی 
بورژوازی مقدم از ســایر نقاط دنیا به میان آمده 
و رشــد ســریع کرده اســت. طبیعی است که 
بیشــترین نظریات بدیع و ابتکاری، انکشافات و 
اختراعات در کشورهای مترقی و پیشرفته صورت 
می گیرد، نه در کشورهای عقب مانده. به همین 
علت مفکوره نامیدن یک روز در سال به نام  زن  
در پیشرفته ترین کشورهای جهان به وجود آمده 
و به زودی از جانب کشــورهای مترقی اروپایی 
ضرورت آن درک شــده و سپس به سایر نقاط 

جهان گسترش یافته است.
در ســال 1۹۰8 در امریکای شمالی کمیته 
ملی زنان تشکیل شد و تصویب کرد تا یک روز 
مخصوص به خاطر تشدید مبارزه ملی برای تأمین 
حق انتخابات زنان در امریکا پذیرفته شود. آن ها 
۲8 فبروری را در سال 1۹۰۹ برای چنین کاری 
پذیرفتند. در این روز حزب سوسیالیست را سایر 
نهادهای عدالت خواه و دموکرات در مظاهرات و 
میتینگ ها به خاطر تأمین حق رأی برای زنان، 
همراهی گســترده کردند. در سال های بعد نیز 
در همــان روز مظاهرات و میتینگ های عدالت 
خواهان برای حق اشتراک زنان در انتخابات، در 

امریکای شمالی تکرار شد.
طرح ابتکاری روز بین المللــی زن از طرف 
زنان و حزب سوسیالیســت امریکای شمالی از 
ســوی زنان آلمان نیز مورد استقبال قرار گرفت 
و آنان هم در گردهم آیی  انترناسیونال دوم زنان 
سوسیالیست  در شــهرکوپنهاگن، پذیرش یک 
روز در سال را به نام  روزبین المللی زن  پیشنهاد 

چرا روز 
بین المللی 
همبستگی زنان؟
سامعه واعظ

کردند. در این گردهم آیی تصویب شــد که در 
توافق با سازمان هایی که مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا 
را در کشورهای خود، آگاهانه به پیش می برند؛ 
زنان هر کشور یک روز مشخص را همه ساله به 
خاطر حقوق زنان تعیین و تجلیل کرده و مبارزه 
به خاطر حق اشتراک زنان در انتخابات را مقدم 
بر همه مطالبات دیگر تبلیغ و تشــریح کنند؛ 
افزودن بر آن، این روز باید ویژگی بین المللی را به 

دست آورده و  تجلیل شود.
اولین مراســم روز زن در تاریخ ۲8 فبروری 
سال 1۹۰۹ در شهرنیویورک برگزار شد. در سال 
1۹11 برای نخســتین بار در کشورهای چون: 
آلمان، دنمارک، اتریش، هنگری و ســویس 1۹ 
مارچ به حیث روز بین المللی زنان تجلیل شــد. 
هدف از گرامی داشت این روز عمدتاً مطالبۀ حق 
اشــتراک زنان در انتخابات آزاد، سری و تساوی 

زنان با مردان بود. حقیقت آن است که انتخاب 
روز 1۹ مارچ به حیث روز بین المللی زنان درباره 
فعالیت هــای انقالبی و دســتاوردهای جنبش 
زنان در ســال های قبل از آن قرار دارد، ارتباط 
با تحوالتی چون انقالب لیبرال دموکرات آلمان 
در  مــارچ 1848 تا جــوالی 184۹ ، اعتصابات 
سراسری زنان کارگر فابریکۀ نساجی در نیویارک 
به هشــتم مارچ در سال 1857 و کمون پاریس 
کــه به 18 مارچ در ســال 1871 آغاز یافت. در 
ادامه آن تحوالت بار دیگر در ســال 1۹۰8 زنان 
کارخانه های نســاجی نیویارک به خاطر یاد بود 
روز اعتصاب 1857 در هشــتم مارچ به مظاهره 
پرداختند که بازهم به خشونت کشانیده شد. در 
هشتم مارچ سال 1۹17 زنان کارگر و دهقان و 
سرباز در شهرپترزبورگ روسیه به اعتصاب دست 
ادامه در صفحه ۳4
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د ښځو د سیايس 
حقونو تړونلیک 
د۱۹۵۳د مارچ۳۱ چې 
د۱۳۳۳ د چنګاښ 
د۱۶ رسه برابره
د اجرا نیټه: د۱۹۵۴ د جوالی ۷

د  تړون لیک اړخونه

د نارینــه اوښــځینه د حقونــو د برابــري 

د اصولــو د پــيل کیــدو په هیلــې رسه چې د 

ملګروملتونو په منشور کې يې یادونه شوې ده، 

پــه دې پوهاوي رسه چې هرڅوک حق لري د 

اســتازو د ټاکنو له لیارې څخه په مســتقیم یا 

غیرمستقیم ډول د خپل هیواد په حکومت کې 

برخه واخيل او حق لري چې عامه خدمتونو ته 

په خپل هیواد کې په مســاویانه ډول الرسسی 

ولــري، د ملګروملتونــو د منشــور او د برش د 

حقونو نړیوالې اعالمیې پر بنســټ د سیايس 

حقونو د امتیازونو د ترالســه کولــو په موخه د 

ښځو او نارینه وو د مقام د تساوي په هیله:

لومړۍ ماده:

ښــځې له تبعیض پرته بایــد په ټولو ټاکنو 

کــې د نارینــه وو رسه پــه مســاوي ډول برخه 

واخيل او د رایې  د ورکولو حق ولري.

دویمه ماده:

د الزمــو رشایطــو لرونکــې ښــځې باید د 

څوکۍ اخیســتلو لپاره په ټولو ټاکنو کې چې 

د ټاکنــو له لیارې څخه ټاکل شــوې دي او د 

کورين قانون په وســیله تنظیم شــوې دي، له 

تبعیض پرته له نارینه وو رسه په مســاوي ډول 

حق  ولري.

درېیمه ماده:

ښځې باید حق ولري چې په عامه د فرتونو 

کې دندې اجرا کړي او په ټولو عامه دندو کې 

چې د قانون په رڼا کې وضع شــوې دي، پرته 

لــه تبعیض  څخه د نارینه وو رسه په مســاوي 

ډول برابر او هم ګامه وي.

څلورمه ماده:

۱- د دغه تړونلیک د الســلیک په موخه د 

ملګــرو ملتونو د هرغړي لپــاره او همدارنګه د 

نورو دولتونو څخه د هر یوه لپاره چې د عمومي 

مجلس له خوا څخه له هغه څخه دعوت او بلنه 

شوې وي  تصویبیږي.

۲- دغه تړونلیک باید تایید او تصدیق يش  

او د تاییــد وســایل يې بایــد د ملګروملتونو د 

رسمنيش په دفرت کې قید او وساتل يش.

پنځمه ماده:

۱- دغــه تړونلیک د ټولو دولتونو لپاره چې 

هغه ته مراجعــه کوي او هغه د څلورمې مادې  

په )۱( پارګراف چې هغه ته اشار شوې ده منل 

کیږي

۲- د ملګرو ملتونو رسمنيش ته د یوه سند 

د وړاندې کولو له لیارې تړون لیک ته الرسسی 

یا منل تر اجرا الندې نیول کیږي..

شپږمه ماده:

۱- دغــه تړونلیک د شــپږم ســند له نیتې 

وروسته د نوییمې ورځې څخه وروسته تر اجرا 

الندې نیول کیږي.

۲-هرغړی دولت چې دغه تړونلیک د شپږم 

سند تر امانت  اېښــودولو وروسته  تاییدوي او 

مني د دا ډول دولت له خوا د لیکل شوي سند 

د وړاندې کولو څخه وروســته نويیمه ورځ دغه 

تړون لیک د اجرا وړ دی.  

اوومه ماده:

 که چیرې له دولتونو څخه هر یو دولت د دې 

تړون لیک د السلیک پرمهال د دې تړون لیک 

د هــرې مادې اړوند رشایــط او مالحظې ولري 

کــوالی يش چې وړاندې يــې کړي، رسمنيش 

هم هغه مالحظات او رشایط ټولو غړیو دولتونو 

ته لیږدوي او وروسته هر یو له دولتونو څخه چې 

د دې وړاندې شــویو  مالحظاتو او رشایطو رسه 

مخالــف وي د ۹۰ ورځو په مــوده کې موضوع  

د ملګروملتونــو رسمنــيش ته لیــږدوي او دغه 

لیږدول شوي  رشطونه رسمنيش ته دا ښيي چې 

هغــه نه منــي. د دوو دولتونو په منځ کې په  دا 

ډول تړونلیبک چې دا ډول رشایط او مالحظات 

رامنځته کوي د اجرا وړ نه ګرځي.

پاتې په 42 مخ کې

ماهنامه حقوق بشر
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با آگاهی به نیــاز فوری به این که حقوق و 
اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، 
و وقار همه انسان ها به طور جهان شمول در باره 

زنان اعمال شود،
* بــا توجه به این که ایــن حقوق و اصول 
در اســناد بین المللی محترم شمرده شده، از 
جمله در اعالمیه جهانی حقوق بشــر، میثاق 
بین المللی حقــوق مدنی و سیاســی، میثاق 
بین المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعی، و 
فرهنگی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض 
علیه زنان، و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا 

مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده، 
* بــا آگاهی بــه این کــه اجــرای مؤثر 
»کنوانسیون رفع کلیه اشــکال تبعیض علیه 
زنان« به حذف خشــونت علیــه زنان کمک 
می کند و »اعالمیه حذف خشونت علیه زنان«، 
چنان که در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این 

روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،
* با نگرانی از این که خشــونت علیه زنان 
مانعی در راه دســتیابی به برابری، پیشرفت و 
صلح است، چنان که در »استراتژی های آینده 
نگــر کنفرانس نایروبی برای پیشــرفت زنان« 

مشخص شــده، که در آن لوایحی برای مقابله 
با خشــونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به 
منظــور اجرای کامل »کنوانســیون رفع کلیه 

اشکال تبعیض علیه زنان«، 
* با تأکید بر این که خشــونت علیه زنان، 
مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی 
زنان اســت و برخورداری زنان را از این حقوق 
و آزادی ها به طور ناقص یا کامل نفی می کند، 
و با نگرانی دربــاره عدم موفقیت درازمدت در 
حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد 

خشونت علیه زنان،
* با آگاهی بر این که خشــونت علیه زنان 
نمایشــی از نابرابــری تاریخــی روابط قدرت 
میان زنان و مردان اســت، که به تحت سلطه 
کشــیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و 
پیشــگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و 
این که خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های 
مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های 

فرودست در مقایسه با مردان مجبور می کند،
* با نگرانی از این که برخی گروه های زنان، 
از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان 
بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در 

مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، 
زنان بی نوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختران 
خوردسال، زنان معلول و ناتوان، زنان کهن سال 
و زنان در مناطق جنگی، به طور ویژه در مقابل 

خشونت آسیب پذیر هستند،
* با یادآوری نتیجه پاراگراف ۲۳ پیوســت 
قطعنامه شورای اجتماعی 1۹۹۰/15 به تاریخ 
۲4 مه 1۹۹۰ و تشــخیص این که خشــونت 
علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از 
مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید 
با اقدامات فوری و مؤثــر برای محو این واقعه 

همراه باشد،
* همچنین با یادآوری قطعنامه شــورای 
اقتصــادی و اجتماعی 1۹۹1/18 به تاریخ ۳۰ 
مه 1۹۹1، که در آن شــورا پیشنهاد پیش برد 
امر تدوین یک ســند بین المللی را که به طور 
صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه 

قرار دهد،
* با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان 
در جلب توجــه روزافزون بــه ماهیت، جدی 
بودن، و ابعاد مسئله خشــونت علیه زنان ایفا 

می کنند،

اعالمیه 
منع خشونت 
علیه زنان
قطعنامه ٤٨/١٠٤ مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد 

مصوبه 2٠ دسمرب ١993 برابر با 29 

قوس ١372
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* با احساس مخاطره از این که فرصت های 
زنــان برای دســتیابی بــه برابــری حقوقی، 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی در جامعه، 
به دالیلی از جمله خشــونت فراگیر و مداوم، 

محدود هستند، 
* با اعتقــاد به این که با توجــه به نکات 
ذکر شــده در باال نیاز بــرای تعریف جامع و 
روشن خشــونت علیه زنان، یک بیانیه روشن 
از حقوقــی کــه باید اعمال شــوند که حذف 
خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین 
شود، یک تعهد توســط دولت ها در احترام به 
مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی 
جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،

* رسماً اعالمیه حذف خشونت علیه زنان 
را در زیــر اعالن مــی دارد و اصرار دارد که هر 
گونه تالشــی برای شناختن و محترم شمردن 

آن توسط عموم، به عمل آید: 
ماده 1

در ایــن اعالمیه، عبارت »خشــونت علیه 
زنان« به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس 
جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، 
جنســی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال 
می رود که منجر شــود، از جمله تهدیدات یا 
اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه 
زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت 

زندگی خصوصی انجام شود. 
ماده 2

تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد 
زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

)آ( خشونت جســمی، جنسی و روانی که 
در خانواده اتفاق می افتد، از جمله لت و کوب 
کردن، آزار جنسی دختران خرد سال در خانه، 
خشــونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توســط 
شــوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به 
زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون 

ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، 
)ب( خشــونت جسمی، جنســی و روانی 
که در جامعــه عمومی اتفاق می افتد، از جمله 
تجاوز، سوء اســتفاده جنســی، آزار جنسی و 
ارعــاب در محیط کار، در مراکز آموزشــی و 
جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری، 
)پ( خشونت جسمی، جنسی و روانی، در 
هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده 

گرفته شود. 
ماده 3

زنان بــه طور برابــر حق برخــورداری و 
حفظ همه حقوق بشــر و آزادی های اساســی 
در عرصه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگــی، مدنی، و همه عرصه هــای دیگر را 
دارنــد. این حقوق از جمله شــامل موارد زیر 

است:
)آ( حق زندگی،

)ب( حق برابری، 
)پ( حق آزادی و امنیت شخصی، 

)ت( حق حمایت بالسویه قانون، 
)ث( حق آزادی از همه اشکال تبعیض،

)ج( حق بهره وری از باالترین میزان ممکن 
سالمت جسمی و روانی،

)چ( حق شــرایط عادالنه و رضایت بخش 
برای کار،

)ح( حــق این که فــرد مورد شــکنجه یا 
دیگر مجازات ها یا رفتار خشــن، غیرانسانی و 

تحقیرآمیز واقع نشود. 
ماده 4

دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم 
نموده و نباید هیچ رســم، سنت یا مالحظات 
مذهبــی را برای وظیفه خــود در مورد حذف 
آن بهانه کنند. دولت ها باید با استفاده از تمام 
شیوه های مناسب و بدون تأخیر یک سیاست 
حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال 

کنند، و باید:
)الف( اگر هنوز به طور کامل به »کنوانسیون 
رفع کلیه اشــکال تبعیض علیه زنان« متعهد 
نیستند، آن را تصویب کرده یا به طور رسمی به 
عضویــت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره 

آن صرف نظر کنند، 
)ب( از ملزم شــدن به خشونت علیه زنان 

خودداری کنند،
)پ( همــه کوشــش های الزم را بــرای 
پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات 
اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور 
خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت 
انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.
)ت( در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، 
مدنــی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی 
را کــه بر زنان تحــت اعمال خشــونت رفته 
مجازات و جبران کند، بــرای زنانی که تحت 
اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به 
راهکارهای قضایی فراهم شــود، و با پشتیبانی 
قوانین کشــور، جبران مؤثــر و عادالنه برای 
صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت 
همچنین باید زنان را از حقوق شان در تقاضای 
جبران خســارت و توان یابی از طریق چنین 

راهکارهایی آگاه سازد،
)ث( امکان تهیه برنامه های ملی به منظور 
گســترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه 
خشــونت، یا الحاق موادی برای این منظور در 
برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های 
ممکن بــا ســازمان های غیردولتــی، بهویژه 
ســازمان هایی که درگیر مسئله خشونت علیه 

زنان هستند، را در نظر بگیرند.
همــه  و  پیشــگیری  راهکارهــای  )ج( 
دســتورالعمل های جامع حقوقی، سیاســی، 
اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل 

هرگونه خشــونت ترویج می کند تدوین کنند، 
و تضمین کنند که قربانی شــدن مجدد زنان 
به خاطر عدم حساســیت قانون به مالحظات 
جنســی و شــیوه های اعمال قانــون و دیگر 

مداخالت دولتی اتفاق نخواهد افتاد. 
)چ( در راه تضمیــن این کــه زنــان تحت 
خشــونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آن ها، 
از کمک های ویژه مانند توانبخشــی، کمک در 
نگهــداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، 
مشــاوره، و خدمات صحی و اجتماعی، مراکز 
و برنامه ها و ســازمان های یاری رسانی که باید 
دیگــر اقدامــات الزم برای افزایــش امنیت و 
توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، 

کار کنند. 
)ح( مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط 
به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت 

قرار دهند.
)خ( اقدامات الزم برای آموزش به ماموران 
انتظامی و مســئوالن دولتی مســئول اجرای 
سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و 
مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این 

افراد به نیازهای زنان حساس شوند.
)د( اقدامات الزم، بویژه در زمینه آموزش، 
به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی 
رفتــار مــرد و زن اصالح شــود و تبعیض ها، 
رفتارهای مرســوم و همه دیگر رفتارهایی که 
براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس 

و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.
)ذ( تحقیق، جمــع آوری اطالعات و آمار، 
بهویژه در باره خشــونت خانگی و رواج اشکال 
گوناگون خشــونت علیه زنــان را ترویج کنند 
و تحقیــق درباره علل، ماهیــت، میزان جدی 
بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر 
اقدامات برای پیشــگیری و جبران خســارت 
خشــونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار 
و یافته های تحقیق باید در دسترس عموم قرار 

گیرد.
)ر( اقداماتــی در جهت حذف خشــونت 
علیه زنان، بهویژه آنان که در مقابل خشــونت 

آسیب پذیر هستند، اتخاذ کنند،
)ز( در گزارش های مربوط به اسناد حقوق 
بشــر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، 
اطالعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات 
انجام شده برای عملی کردن اعالمیه حاضر را 

جای دهند.
برای  )ژ( تدوین دستورالعمل های مناسب 
کمک به عملی کردن اصول این اعالمیه حاضر 

را تشویق کنند. 
)س( نقــش مهم جنبش و ســازمان های 
غیردولتی زنان را در ســطح جهانی در ارتقاء 
ســطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه 
ادامه در صفحه 5۶
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د ښځو په وړاندې 
د ټولو تبعيضونو 
د له منځه وړلو 
كنوانسيون
د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمعې 

د ۱۹۷۹ کال تصویب شوی

د حارض كنوانسيون غړي هېوادونه، 

دې تــه پاملــرين چــي د ملګــرو ملتونو د 

سازمان منشــور، د برش د اسايس حقونو د هر 

وګــړي د مقــام او منزلت د نارينه و  او ښــځو د 

حقونو په برابرۍ، تأكيد او ټينګار لري، 

دې تــه پــه پاملرنه چــي د بــرش د حقونو 

نړيــوايل اعالميې د تبعيــض د ناروا ګڼلو اصل 

تأیید کــړی او اعالموي چې ټول وګړي په آزاده 

توګه دنيا ته راغيل او کوالی يش پدې اعالمیه 

کي د مندرجــو آزادیو او حقونــو څخه د مقام، 

منزلت او حقونو له مخې، د جنسيت له مخې له 

هر ډول توپري پرته، يو شان برخمن يش،

دې ته په پاملرنه چي د برش حقونو د نړیوالو 

ميثاقونو غړي هېوادونه دنده لري چي د ښځو او 

نارينه و لپاره د ټولو اسايس، ټولنیزو، فرهنګې، 

مدين او سيايس حقونو څخه برخمنتیا تضمین 

کړي، 

د هغو نړیوالو کنوانسیونونو په پام کي نیول 

چي د ښــځو او نارينه و تر منځ د برابرۍ لپاره د 

ملګرو ملتونو او تخصيص آژانسونو تر نظر الندې 

تړل شوي دي،

هغه پرېکړه لیکونو، اعالمیو او سپارښــتونو 

ته په پاملرين چي د ملګرو ملتونو او تخصيص 

آژانســونو لخــوا د ښــځو او نارينــه و د حقونو د 

برابرۍ د پرمختګ لپاره تصویب شوي دي،

له بده مرغه د بېالبېلو سندونو پر صادرېدلو 

برســېره د ښــځو په وړاندي د تبعيــض نه ډك 

عملونه په پراخه  توګه تر اوسه پوري دوام لري،

پــه  رسه،  رسه  اســنادو  بېالبېلــو  دې  د 

ډېرخپګان، ال تر اوســه هم د ښــځو په وړاندي 

پراخ تبعیض شتون لري،

د دې پــه یادونه چــې د بــرش د اصولو، د 

حقونو او احــرتام د برابرۍ په وړاندي تبعیض، 

د برشیت شــخصیت نقضــوي؛ د هیوادونو په 

سیايس، ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي ژوند کي 

د ښــځو او نارينه و د برابر ګــډون خنډ ګرځي، 

د ټولني او کورنۍ د هوســایني د پراختیا څخه 

مخنیــوی کوي او د برشيت او هېواد په وړاندې 

دښــځو د ځواکمنتیا او د هغوی د استعدادونو 

غوړېدل، ستونزمن کوي،

پدې خپګان چي د فقر او ولږي په رشايطو 

كې، ښــځي خوراکي موادو، روغتيا، ښــوونې، 

روزين، د کارمونــدين فرصتونو او نورو اړتیاوو ته 

د الس رسۍ؛ لږ امکانات لري،

پدې باور چي د نړیوال اقتصاد د نوي نظام 

تشكيل، د مساواتو او عدالت پر بنسټ د ښځو 

او نارينه و د برابرۍ د پرمختګ لپاره مهمه ونډه 

لري،

پدې ټینګار چي د ښځو او نارينه و د حقونو 

د بشــپړ پــيل کولو لپــاره، د توکمیــز توپیر، د 

نژادپرســتۍ د ټولو ډولونو، د نــژادي تبعیض، 

د اســتعامر، د نوی اســتعامر، یرغل، نیولو، د 

سلطې او د دولتونو په کورنیو چارو کي د بهرنۍ 

الس وهنې له منځه وړل؛ اړین دي،

پدې ټینګار چي د نړيوال امينت او ســويل 

د ټينګښــت، د نړيوال كړكېچ له منځه وړلو، د 

دولتونو تر منځ د دوه اړخيزي همكارۍ د هغوي 

د ټولنیز او اقتصادي نظامونو له نظر كې نيولو 

پرته، بشــپړه بې وســلې كول، او پــه ځانګړي 

توګه تــر نړیــوايل او څارنې الندي، هســتوي 

بې وســلې كول او د هیوادونو پــه اړیکو کي د 

عدالت، مساواتو او ګډو ګټو د اصولو پر ټینګار 

او د هغــو خلکو لپاره د برخلیــک او خپلواکۍ 
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د ټاکلــو حق ورکول چي د بهرين اســتعامر او 

ولكې الندي دي او همدا راز ځمكني بشــپړتیا 

او ميل حاكميت ته درناوی، د ټولنيز پرمختګ 

او پراختیا المل ګرځي چې په پایله كې د نارينه  

او ښځو د حقونو د مساوات د الس رسۍ لپاره، 

مرسته کوي،

 په دې باور چې د يوه هېواد بشپړ پرمختګ، 

نړيواله هوســاينه او د سويل ټینګښت؛ په ټولو 

برخو كــې له نارينه و رسه د ښــځو د مســاوي 

مشارکت غوښتونکي ده.

د کورنۍ په هوساینه او د ټولنې په پرمختګ 

کــي د ښــځو د لويي ونــډي، د مــور د ټولنیز 

اهمیــت او په کورنۍ کي د ماشــومانو په روزنه 

کــي د مور او پالر د ونډي په پام کي نیولو رسه 

چي ال تر اوسه په بشپړه توګه په رسمیت پېژندل 

شــوی ندی؛ او د دې پــه خربتيا چې په زېږولو 

کي د ښځو ونډه باید د تبعيض لپاره یو بنسټ 

نيش، بلکه د ماشــومانو روزنه د ښځي او نارینه 

او د ټولنې تر منځ د مسؤوليت د وېشلو مستلزم 

دی.

پدې پوهــاوي چي په ټولنه کي د نارينه او 

ښځي تر منځ د دودیزي ونډي بدلون، د نارينه 

او ښځو د بشپړي برابرۍ لپاره اړین دي.

د تبعیــض د له منځــه وړلــو د اعالمیې د 

مندرجو اصولو د پيل کولو او پدې لړ کي د هر 

ډول تبعیــض د له منځه وړلو لپاره د اقداماتو د 

رس ته رسولو په هوډ؛ 

په الندي ډول هوکړه وکړه:

لومړۍ برخه

لومړۍ ماده

پدې کنوانســیون کي »دښــځو په وړاندي 

تبعيض« اصطالح، د جنســيت پر بنســټ، هر 

راز متایز، محدودیت او محرومیت ته اطالقېږي 

چي پایله او موخه يي په ســیايس، اقتصادي، 

ټولنیز، فرهنګي، مــدين او نورو برخو کي پرته 

د هغــې د واده له وضعیت څخه او د ښــځي او 

نارينه و د مســاواتو پر بنسټ، د برشي حقونو او 

د ښځو د اسايس حقونو څخه د ګټه اخیستني 

او برخمن کېدلو نقض کول او خړپړ کول دي. 

دوهمه ماده

غړي هېوادونه د ښــځو په وړاندي هر ډول 

تبعيض غندي او هوکړه کوي چي بې له ځنډه 

به د ښــځو په وړاندي د تبعیض د له منځه وړلو 

سیاســت به د اړینو وسیلو له الري تعقیبوي او 

پدې برخه کي ژمنه كوي چي:

د ښځي او نارینه تر منځ د برابرۍ  الف. 

اصل په خپلو اسايس قوانینو او نورو قوانینو کي 

چي ال تر اوسه منظور شوی نوي؛ او د تقنین او 

نورو اړینو الرو لــه الري د هغه د دې اصل پيل 

کول تضمین کړي؛

ب: د اړینو قوانینو د تصویب او نورو اقداماتو 

لــه الري، د رضورت پــه وخت کي د مجازاتو په 

څېر؛ د ښځو په وړاندي تبعیض، منعه کړي؛

له نارينه و رسه د برابرۍ پر بنســټ له ښځو 

څخه قانــوين مالتــړ ټینــګ او د واکمنو ميل 

قضايي مراجعو او نورو دولتي مؤسســو له الري 

د ښځو په وړاندي له هر ډول تبعیض څخه ډک 

اقدام ځیني د اغېزمن مالتړ ضامنت وکړي؛ 

ج. د ښځو په وړاندي د هر راز تبعیض څخه 

ډک عمــل او حرکت ځیني ډډه وکړي او د دې 

ضامنت وکړي چي دولتي مراجع او بنسټونه به 

دا ژمنه رعایت کړي؛

د. د ښــځو په وړاندي د هر چا، ســازمان یا 

مؤسســې لخوا د تبعیض د له منځه وړلو لپاره، 

ټول اړین اقدامات تررسه کړي؛

هـ. ټــول هغه اړین اقدامــات؛ د بېلګي په 

توګه، د قوانینو، مقرراتو، عرف یا د شته چلندونو 

د اصالح یا لغوه کولو لپاره د قانون جوړول چي 

د ښځو په وړاندي د تبعیض المل ګرځي، تررسه 

کړي؛

و . هغه ټول ميل جزايي مقرراتو چي د ښځو 

په وړاندي د تبعیض المل ګرځي، لغوه کړي؛

   درېيمه ماده

غړي هېوادونه به په ټولو برخو كې په تېره بيا 

په سيايس، ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي برخو 

كې، د بېلګي په توګه د ښځو د بشپړي پراختیا 

او پرمختګ او له نارينه و رسه د برابرۍ پر بنسټ 

د برشي حقونو او بنسټیزو آزادیو برخمنتیا لپاره، 

ټول اړین اقدامات تررسه کړي.

 څلورمه ماده

۱. د نارینه او ښځو تر منځ د عميل برابرۍ 

د ګړندیتــوب په موخــه، د غــړو هېوادونو لخوا 

د موقتــي ځانګــړو تدبريونو نيول بایــد د دغه 

كنوانسيون د تعريف له مخې باید )تبعيض( ونه 

ګڼل يش؛ مګر په  هيڅ ډول به د جال او نا برابرو 

معیارونو ساتل په پایله کي ونلري، دا اقدامونه 

به د فرصتونو او چلندونو د برابرۍ د پيل کولو د 

موخو څخه وروسته، ودرول يش؛  

۲. د غړو هېوادونو لخــوا د ځانګړو تدابیرو 

تررسه کول، د بېلګي په توګه هغه اقدامونه چي 

پدې کنوانسیون کي د میندو د مالتړ لپاره ځای 

په ځاي شويدي؛ له تبعيض څخه ډك ونه ګڼل 

يش.

پينځمه ماده

غړي هېوادونه به ټول اړین اقدامونه تررسه 

کړي تر څو:

الــف. د تعصبونــو، عادتونــو او هغــه ټولو 

چلندونو چي د هر جنس د ټیټ ګڼلو او اوچت 

ګڼلو، د ښــځو او نارينه و د کلیشــه یي ونډو پر 

دوام باندي والړ وي؛ د نارینه او ښځو د چلندونو 

ټولنیزو او فرهنګي منونو ته بدلون ورکړي؛ 

ب. ډاډ تر الســه کړي چي کورنۍ روزنه، د 

یو ټولنیز چلند په توګه د مورين وضعیت څخه 

د ســم درک او د خپلو ماشومانو په روزنه کي د 

ښځې او نارینه تر منځ د ګډ مسؤولیت پېژندنه، 

په بر کــي لري او  دا تر ســرتګو کېږي چي په 

ټولو برخو کي د ماشــونو ګتي، په لومړیتوبونو 

کي ونیول يش.

شپږمه ماده

غــړي هېوادونه به ټول هغــه اړین اقدامونه 

د بېلګــي په توګــه د ښــځو د قاچــاق د ناوړه 

ګټه اخیستني د مخنیوي لپاره د قانون جوړل، 

تر رسه کړي.

 

دویمه برخه

 اومه ماده

غړي هېوادونه به د هېواد په ټولنیز، سيايس 

ژوند كې د ښــځو په وړاندې دټولو تبعيضونو د 

له منځه  وړلو په برخه كې اړین اقدامونه تر رسه 

كړي او په ځانګړي توګه به ښــځوته له نارينه و 

رسه په مســاوي ډول، الندیني حقونه تضمین 

كړي:  

الف. په ټولو عمومي ټاكنو او ټول  پوښــتنو 

كې د رأيــي ورکول او د ټولــو عمومي منتخبو 

بنســټونو )نهادونو( لپاره د ټاکل كېدلو د حق 

لرل؛ 

ب. د دولت د سياست په ټاكلو او پيل کولو 

كــې د ګــډون حــق او دولتــي منصبونــو ته 

رســېدل او د دولت په ټولو کچو کي د عمومي 

مسؤولیتونو رسته رسول؛

ج. د هیواد له ټولنیز او ســیايس ژوند رسه 

تړلو غريدولتي سازمانونو او ټولنو كې ګډون. 

امته ماده

غــړي هېوادونه بــه اړین اقدامونــو تر رسه 

کړي چي ښــځو ته له نارينه و رسه په مســاوي 

رشايطو او بې له هیڅ ډول تبعیض څخه فرصت 

ورکــړل يش چي په نړیواله کچه له خپل دولت 

څخه منایندګي وکړي او د نړیوالو سازمانونو په 

فعالیتونو کي ګډون وکړي.

نهمه ماده

۱. غړي هېوادونه به ښځو ته له نارينه و رسه 

د تابعیت د کسب، بدلون او ساتلو مساوي حق 

ورکــړي. دولتونه به په ځانګــړي توګه تضمین 

وکــړي چي له بهرين وګړي رسه واده یا د دواده 

په موده کــي د مېړه د تابعیت بدلون، پخپله د 
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ښځي د تابعیت د بدلون، جالوطنۍ او یا د مېړه 

د تابعیت د تحمیل المل نيش؛

2. غــړي هیوادونه به نارینه او ښــځو ته د 

خپلو ماشومانو د تابعیت په اړه، مساوي حقونه 

ورکړي.

دریمه برخه

لسمه ماده

غــړي هېوادونه به د ښــځو د تبعیض د له 

منځه وړلو لپاره هر راز اقدامونه تر رسه  کړي چي 

د دې تضمین وکړي چي ښځي به په روزنه کي 

له نارينه و رسه له مساوي حقونو څخه برخمني 

وي او په ځانګړي توګه به په الندي برخو کي د 

ښځو او نارينه و برابري تضمین کړي:

الف. د فن او کســب د الرښــووين په برخو 

کي یو شــان رشایط، روزين ته الس رسی او په 

ټولو ښاري او کلیوايل روزنیزو ټولو مؤسسو کي 

د شهادت لیکونو تر السه کول؛ دا تساوي باید له 

ښــوونځي څخه د مخه روزنو، فني او تخصيص 

عمومي روزنو، لوړو فني روزنو او په ټولو حرفوي 

دورو کي تضمین يش؛

ب. یــو شــان دريس پروګرامونــو تــه الس 

رسی، یو شــان آزمویني،  د یو شان مهارتونو او 

صالحیتونو لرونکي ښوونکي او د یو شان روزنیز 

کیفیت لرونکي ځایونه او امکانات؛ 

ج. د ګــډي روزين لپاره د هڅــوين او نورو 

روزنیــزو چلندونو له الري چــي دې موخي ته 

رسېدل شوين کوي؛ په ټولو کچو او ډولونو کي 

د ښــځي او نارینه د ونډي د هر ډول كليشه یي 

مفهوم لــه منځــه وړل، او په ځانګــړي توګه د 

ښوونځیو د کتابونو او دريس پروګرامونو بیا کتنه 

او د روزنیزو چلندونو تناسب؛ئ

د. لــه تحصیيل بورســونو او ورته تحصييل 

ّښېګڼو څخه د ورته ګټې اخيستنې فرصتونه؛ 

هـــ. د زده كړو ادامې اړونــد فرصتونو ته یو 

شــان الس رسی؛ د بېلګي په توګه د مرشانو او 

عميل لیک لوســت زده کړه او په ځانګړي توګه 

د ښځو او نارينه و تر منځ د شته روزنیزي خال د 

ګړندي کموايل په موخه پروګرامونه؛

و. د نجونو د روزين د پرېښودلو کموالی او د 

هغو نجونو او ښځو لپاره چي وخت څخه د مخه 

ښوونځی پرېږدي؛ د پروګرامونو تنظیم؛

ز. په ســپورت او بدين روزنه کي د ښــځو د 

ګډون لپاره یو شان امکانات؛

ح. د کورنــۍ د ســالمتیا او روغتیــا لپاره د 

ځانګړو روزنیزو اطالعاتو ته الس رسی؛ د بېلګي 

په توګه د کورين په هکله اطالعات او الرښووين.

   يوولسمه ماده

۱. غــړي هېوادونــه به ټول اړیــن اقدامونه 

تررسه کړي تر څو د ښځو په وړاندي د اشتغال 

په برخه کي هر راز تبعیض له منځه والړ يش او 

د ښځي او نارینه تر منځ د برابرۍ پر بنسټ، یو 

شان حقونه په ځانګړي توګه په الندي برخو کي 

تضمین يش: 

ا. د برش د ټولــو وګړو لپاره د نه بېلېدونکي 

حق په توګه د کار حق؛

ب. د یو شــان اســتخدامي فرصتونو څخه 

د ګټــه اخیســتني حــق، د بېلګي پــه توګه د 

اســتخدام لپاره د یو شان ضوابطو عميل کول، 

په آزاده توګه د تخصص او مسلک د ټاکلو حق، 

د مقــام د لوړوايل حق د شــغيل امنیت او ټول 

امتیــازات او د خدمت رشايــط او د پرمختليل 

حرفوي روزنو او بیا روزنو او مکررو روزنو څخه ګټه 

اخیستنه؛

ج. د یو شان معاش او امتیازونو تر السه کول 

او د مساوي ارزښت لرونکي کار څخه د مساوي 

چلند برخمنتیــا او همدا راز د کار د کیفیت په 

ارزونه کي برابر چلند؛ 

د. له ټولنيزو بيمو څخه د ګټه اخیســتني 

حق او ځانګړي توګه د تقاعد، بيكارۍ ناروغۍ، 

معلولیت، زړښــت او د ناتوانۍ نــور موردونه او 

همــدا راز  له اســتحقاقي رخصتيــو څخه ګټه 

اخيستل؛

 هـــ. د کار په چاپېریال کي د ســالمتیا او 

آرامتیا د ســاتني حق؛ د بېلګي په توګه د مثل 

له تولید څخه مالتِړ؛

۲ . د واده یا امیندوارۍ پر بنســټ، د ښځو 

پــه وړاندي د تبعیض د مخنیوي او د ښــځو د 

اغېزمن حق د تضمیــن لپاره به غړي هیوادونه 

الندیني اړین اقدامونه تررسه کړي، تر څو:

الف. د امیندوارۍ یا د زېــږون او د واده په 

دلیل له کار څخه اېســتل د قانوين مجازاتو په 

وضعه کولو، منعه کړي؛

ب. د زېږون رخصتي د وړ ټولنیزو امتیازاتو 

رسه د مخکیني شغل د السه ورکولو څخه پرته، 

غښتلتیا یا ټولنیز امتیازات تر رسه کړي؛

ج. د میندو او پلرونو د کورنیو ژمنو او شغيل 

مسؤولیتونو د رسته رسولو او په ټولنیز ژوند کي 

د هغوی د ګډون لپاره د الزمو ټولنيزو مالتړیزو 

خدمتونو برابرول او په ځانګړي توګه له ماشومانو 

څخه د ساتني لپاره د شبکو د رامنځته کولو او 

پراختیا له الري؛

د. د اميندوارو ښــځو لپاره د هغو کارونو په 

رسته رســولو کي چــي د هغوی لپــاره زیامنن 

تشخیص شوي؛ ځانګړی مالتړ برابر کړي؛

 ۳. پدې ماده کي به یادشــوي مســایلو ته 

اړوند حامیتي قوانین، د علمي او تکنولوژیکي 

اطالعاتو تنــاوب ته په پاملرنه تر څېړين الندي 

ونیــول يش او د لزوم په صــورت کي به ودرول، 

لغوه یا متدید يش. 

دولسمه ماده

۱. غــړي هیوادونه به ټول اړین اقدامونه تر 

رسه کړي تر څو د روغتیايي څارنو په برخه کي 

د ښــځو په وړاندي تبعیض، له منځه یويس او 

روغتیایي خدمتونو ته د هغوی الس رســی؛ په 

ځانګړي توګه د ښــځي او نارینــه د برابرۍ پر 

بنسټ د کورنۍ سمبالښت ته اړوند خدمتونه، 

تضمین کړي؛

۲. غړي هیوادونه به د لومړۍ مادې د مفادو 

برسېره، د امیندوارۍ، زېږېدين او زوکړي څخه 

وروسته، اړین خدمتونه تضمین کړي او په الزمو 

برخو کي به هغوی ته وړیا خدمتونه برابر کړي او 

همدا راز د امیندوارۍ او شیدو وروکولو په موده 

کي به هغوی ته کايف خواړه برابر کړي.

 ديارلسمه ماده 

غړي هېوادونه به د اقتصادي او ټولنیز ژوند 

په نورو برخو کي د ښځو د تبعیض له منځه وړلو 

لپاره اړین اقدامونه تررسه کړي تر څو د ښــځي 

او نارینــه د برابرۍ پر بنســټ، یوشــان حقونه 

تضمین کړي، په ځانګړي توګه پدې برخو کي:

 ا. د كورنــۍ لــه ښــيګنو څخــه د ګټــې 

اخيستنې حق؛

ب. د بانــي پورونــو، رهني او نــورو مايل 

اعتباراتو څخه د ګټې اخیستني حق؛

ج. پــه تفريحي، ورزيش او  د فرهنګي ژوند 

په ټولو برخو كې د ګډون حق.

څوارلسمه ماده

۱. غــړي هېوادونــه بــه د كليوايل ښــځو 

ځانګړو ســتونزو او د کورنیــو اقتصادي ژوند په 

دوام کــي د هغــوی د مهمي ونــډي؛ د بېلګي 

په توګه د اقتصــاد په غیر مايل څانګو کي کار 

کولو ته پام وکړي او ټول اړین اقدامونه به تررسه 

کړي تر څو د کلیوالو سیمو ښځو په اړه د اوسني 

کنوانسیون مفاد، پيل يش؛ 

۲. غړي هېوادونه به په كليوالو ســیمو کي 

د ښــځو په وړاندي د تبعيض د له منځه  وړلو په 

اړه اړیــن اقدامونه تــر رسه كړي تر څو تضمین 

وکړي چي دا ښــځې د نارينه  اوښځو د برابرۍ 

پر بنسټ، په کلیوايل پراختیایي پروګرامونو کي 

ګډون وکړي او له هغو څخه برخمني يش او په 

ځانګړي توګه له الندیني حقونو څخه برخمنې 

يش:

الف. په ټولو کچو د پراختیايي پروګروامونو 

په تدوین او پيل کولو کي ګډون؛ 

ب. کايف روغتيايي آسانتياوو ته الس رسی، 

د بېلګــي په توګه اطالعات، ســال مشــوره او د 

کورنۍ د سمبالښت خدمتونه؛
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ج.  د ټولنيــز تأمیــن پروګرامونــو څخــه 

مستقيمه ګټه اخيستنه؛

د.  لــه رســمي او غري رســمي روزنیزو ټولو 

دورو او خپرونو ګټه اخيستل، د بېلګي په توګه 

د هغــوی د فني تــوان د لوړتیا لپــاره د علمي 

ســواد زده كړي او همدارنګــه د فني زده كړو د 

سیمه ییزو  او لوړو خدمتونو څخه برخمنتیا؛

هـــ. د اشــتغال او کارمونــدين لــه الري، 

مســاوي اقتصادي فرصتونو ته د الس رسۍ د 

امکان لپاره د تعاوين او انتفاعي ډلو جوړول؛ 

و.په ټولو سیمه ییزو فعالیتونو کي ګډون؛

• کرنیزو اعتباراتو او پورونو ته الس 

رسی، د بازار موندين آسانتیاوي، د 

اړیني تکنولوژي او له ځمکي څخه 

برابره ګټه اخیستنه؛

• د ځمکنیزو او سیمه ییزو اصالحاتو 

او همدا راز په ځمکه کي د بیا ځای 

په ځــای کېدلــو پروګرامونو کي له 

برابر چلند څخه برخمن کېدل؛

ز. د ژونــد د کايف امکاناتــو څخــه برخمن 

کېدل، په ځانګړي توګه د مسکن، روغتیا، اوبو 

او برښنا، حمل او نقل او اړیکي.

څلورمه برخه

پنځلسمه ماده 

۱. غــړي هېوادونه به د قانــون په وړاندي، 

ښځو ته د نارينه و په شان برابر حقونه وركړي؛

۲. غــړي هېوادونــه به په مــدين چارو کي 

ښځو ته په دقیقه توګه له قانوين ظرفيت د ګټه 

اخیستني یوشان ظرفیت ورکړي. غړي هیوادونه 

به په ځانګړي توګه ښځو ته د قراردادونو د تړلو 

او د امالکــو د ادارې، برابر حقونــه ورکړي او د 

محکمو او قضايي مراجعو په ټولو پړاوونو کي به 

له هغوی رسه یو شان چلند وکړي؛

۳. غړي هېوادونه هوکړه كوي چې د ښځو د 

هغه ټولو قراردادونو او هر راز خصويص سندونه 

چي د ښځو د قانوين ظرفیت په محدودولو کي 

قانوين اثر ولري؛ باطل اعالم کړي؛

۴. غــړي هیوادونــه به ښــځي او نارینه ته 

د وګــړو د ټاټــويب د بدلېدلــو او د ټاټــويب او 

اقامتځای د ټاکلو، مساوي حقونه ورکړي.

شپاړلسمه ماده 

۱. غړي هېوادونه به ټول هغه اړین اقدامونه 

پيل کړي تر څو د ښــځو په وړاندي تبعیض؛ د 

واده او کورنیــو اړیکو اړوندو چارو کي، له منځه 

والړ يش، پــه ځانګړي توګه الندینــي موارد به 

د نارینه او ښــځی د برابرۍ پر بنسټ، تضمین 

کړي: 

الف. د واده په اړه مساوي حق؛

ب.  د مېــړه د آزادانه ټاکلو مســاوي حق او 

یواځي د دواړه خواوو د آزادانه او بشپړ رضایت له 

مخي د واده تررسه کول؛ 

ج. د ښځي او مېړه توب په موده او د بېلتوب 

په حالت کي مساوي حقونه او مسؤولیتونه؛

د. د مېړه او ښځي توب د وضعیت له پام کي 

نیولو پرته د مور او پالر په توګه مساوي حقونه او 

مسؤولیتونه؛ د هغوی ماشومانو ته اړوند مسایلو 

کي؛ د ماشــومانو ګټي به په ټولــو مواردو کي 

لومړیتوب ولري؛

هـ. د ماشومانو د شــمېر او د اميندوارۍ د 

زمانې واټــن او همدارنګه اطالعاتو روزنو او نورو 

وســایلو ته چي هغوی ته لــدې حقونو څخه د 

برخمنتیــا واک ورکــوي؛ د الس ريس په برخو 

کي د آزادانه او مسؤوالنه تصمیم نیوين مساوي 

حقونه؛

 و. د قیموميــت، حضانت، رسپرســتۍ، د 

ماشومانه په فرزندي نیولو او په ميل حقونو کي 

ورته مفاهیمو ته یو شان مسؤوليتونه او حقونه؛ 

په ټولو مواردو کي به د ماشــومانو ګټی، مطلق 

لومړیتوب ولري؛ 

ز. د مېړه او ښــځې په توګه، مساوي فردي 

حقونــه؛ د بېلګي په توګه د کورنۍ، تخصص او 

دندي د ټاکلو حق؛ 

ح. د مالکیت، د اکتســاب حق، مدیریت، 

رسپرستي، له ملکیت څخه برخمن کېدل او د 

ملکیت انتقال، لدې څخه پرته چي وړیا وي یا 

مرصيف؛ د مالکیت په اړه د ښځي او مېړه لپاره 

به یو شان حقونه په بر کي ولري؛

2. د ماشــومانو كوژده او واده هېڅ قانوين 

اثر نلري او ټول رضوري اقدامونه به د بېلګي په 

توګه؛ د واده د عمر ټاکلو او په رســمي دفرتونو 

کــي به د وادونو ثبتولو لپــاره قانون جوړول، تر 

رسه يش.

پنځمه برخه

اولسمه ماده

۱. د دې كنوانســيون د مفادو د پيل کولو 

څېــړين او پراختیا لپاره، د ښــځو په وړاندې د 

تبعيضونو د لــه منځه  وړلو کمېټه به )چي لدې 

وروســته کمېټــه بلل کېــږي( د اتلســو تنو په 

غړیتوب، ددې كنوانسيون د الزم االجراء كېدو 

پــه موده کي او له تصویب او کنوانســیون ته د 

پنځه دېرشم هیواد يوځاي کېدلو څخه وروسته، 

دې کنوانســیون تــه اړوندو برخــو کي د نېک 

اخالقي او وړتیا شهرت لرونکو ۲۳ متخصصینو 

په غړیتــوب رامنځته يش. دا متخصصین به د 

غړو هیوادونو له وګړو څخه وټاکل يش او پخپل 

شــخيص واک کي به خدمت وکړي او د هغوی 

په ټاکلو کي به د عادالنه جغرافیایي وېش او د 

متدن د حقوقي عمده نظامونو د بېالبېلو ډولونو 

حضور ته پاملرنه ويش. 

۲. د كمېټې غــړي، د پټې )رسي( رأيې له 

الري د هغو کســانو له فهرســت )نوم لړ( څخه 

ټــاکل کېږي چي د غــړو هیوادونو لخوا نوماند 

شــوي دي. هر غړی دولت کوالی يش له خپلو 

وګړو څخه یو تن نوماند وپېژين؛

۳. ملړۍ ټاکني به شــپږ میاشــتي د دې 

كنوانســيون تر پيل کولو وروســته تررسه يش. 

د ملګرو ملتونو ســازمان رسمنيش به لږ تر لږه 

د هري ټاکني د مخه، د لیکونو په واســطه، له 

غړو هیوادونو څخه وغواړي چي د دوه میاشــتو 

په ترڅ کي خپل نومانــدان وپېژين. رسمنيش 

به د ټولو نوماندانو د نومونو نوم لړ )فهرســت( د 

الفبــا د حرفونو او نوماندوونکي دولت د ذکر په 

ترتیب، ســمبال کړي او هر یو غړي هیواد ته به 

یي واستوي؛

۴. د كمېټې د غړو ټاکني به د غړو هیوادونو 

په ناســته کي چي د ملګرو ملتونو د رسمنيش 

لخوا د ملګرو ملتونو په مقر کي جوړېږي؛ تررسه 

يش. پدې ناســته کي د تشکیل د نصاب حد 

يي لږ تر لږه د غړيو دولتونو د اســتازو د دوو پر 

درميــي برخي حضــور دی؛ هغــه نوماندان به 

کمېټې ته د غړیتوب لپاره وټاکل يش چي هم 

تر ټولــو ډېري رأیي او هم د حــارضو دولتونو د 

منایندګانو او په ناســته کي د رأیي ورکوونکو د 

رأیو مطلق اکرثیت تر الســه کړي. هغه كسان 

به ټاکل كېږي چې زياتې رايي، او يا د اســتازو 

د مطلق اكرثيت رأيې چــې په دغه غونډه كې 

حارض وي، تر السه كړي.

۵. د كمېټــې غــړي به د يــوې څلوركلنې 

دورې لپــاره وټــاكل يش؛ مګر د ټاکل شــویو 

نهو کســانو د غړیتوب دوره به پــه لومړين رأیه 

اخیســتنه کي، وروســته له دوه کلونو، پای ته 

ورســېږي. دا نهه غړي به له ځنډ څخه پرته، له 

لومړۍ رأيي اخیستني څخه وروسته، د  کمېټې 

د رئیس لخوا د پچي اچــوين )قرعه کيش( له 

الري وټاکل يش؛

۶. د كمېټې د نورو پنځو غړو ټاکنه به د دې 

مادې د ۴-۳-۲ فقرو رسه ســم د  پنځه دېرشــم 

تصویب یا الحاق څخه وروســته تررسه يش. د 

دوه تنو اضايف غړو غړیتوب به وروســته له دوه 

کلونو پای ته ورسېږي او دا دوه به د رئيس لخوا 

د پچي اچــوين )قرعه کيش( لــه الري وټاکل 

يش؛

۷. د احتاميل خايل بستونو د ډکولو لپاره، 

هغه دولت چي کارپوه يي د کمېټې له غړیتوب 

څخه ګوښــه شوی، د خپلو وګړو له منځه به، د 



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره دوازدهم، حوت 1397

کمېټې د تأیید په رشط؛ بل کارپوه د کمېټې د 

غړیتوب لپاره وټاکي؛

۸. د كمېټې غړي به د عمومي مجمعې په 

تأیيد، د هغو ضوابطو او رشايطو پر بنسټ چي 

مجمع يي الزم ګڼي او د کمېټې د مسؤولیتونو 

اهمیت ته په پاملرين، د ملګرو ملتونو لخوا مقرر 

يش؛

۹. د ملګــرو ملتونو رسمنيش به د اوســني 

کنوانسیون په چوکاټ کي، د كمېټې د دندو د 

اغېزمنو چارو د پيل  کولو او رسته رســولو لپاره؛ 

کارکوونکي او آسانتیاوي برابري کړي. 

اتلسمه ماده

۱. غــړي هیوادونــه ژمنه کــوي چي د دې 

کنوانســیون د پــيل کولو او پدې اړه د ترالســه 

شویو پرمختګونو په ترڅ کي د کمېټې د څېړين 

لپاره رسمنيش ته د تقنیني، قضایي، اجرايي او 

نورو تررسه شویو اقدامونو په اړه په الندي ډول یو 

رپوټ وړاندي کړي:

الف. د هغه دولت لپاره د کنوانسیون د پيل 

کولو څخه یو کال وروسته؛ 

ب:  وروســته تر هغه لږ ترّلږه په هرو څلورو 

كلونــو كې يو ځل، او د هغه رسبېره هر آن چي 

كمېټه وغواړي؛

۲. دا رپوټونــه کــوالی يش هغــه الملونــه 

او ســتونزي چــي د دې کنوانســیون د ژمنو د 

پيل کولو پر میــزان باندي اثــر واچوي؛ بربنډه 

کړي. 

نولسمه ماده 

۱. كمېټه به خپله تګالره تصویب کړي؛

۲.  كمېټــه به خپل مســؤولین د يوې دوه 

كلني دورې لپاره وټاکي.

شلمه ماده

۱.  كمېټــه به هــر کال د دوه اونیو په موده 

کي، د هغو رپوټونــو د څېړين لپاره چي د دې 

کنوانسیون د اتلســمې مادې رسه سم وړاندي 

شوي دي؛ ناستي تررسه کړي؛

۲. د كمېټــې غونــډې به عمومــاَ د ملګرو 

ملتونو د سازمان په مقر او يا په کوم بل مناسب 

ځــای کــي چي د كمېټــې په غوښــتنه ټاكل 

كېږي، تررسه يش.

یوویشتمه ماده

۱. كمېټه به هر كال د اقتصادي او ټولنیزي 

شــورا له الرې د خپلــو فعاليتونو په اړه عمومي 

مجمعې ته رپوټ ورکــړي او کوالی يش د غړو 

هیوادونو لخوا د ترالسه شویو رپوټونو او اطالعاتو 

پر بنسټ، کيل وړاندیزونه او سپارښتني وړاندي 

کړي. دا کيل وړاندیزونه او سپارښتني به د غړو 

هیوادونو له احتاميل نظریاتو رسه، د کمېټې په 

رپوټ کي ځاي په ځای يش.  

دوه ويشتمه ماده

تخصيص مؤسســې به اجــازه ولري چي د 

دې کنوانســیون د موادو د پــيل کولو څېړنیزو 

ناستو کي که چي د هغوی د فعاليتونو په حوزه 

کي ځای نیيس؛ خپل مناینده واستوي. کمېټه 

ښايي له تخصيص مؤسسو څخه بلنه وکړي تر 

څو د کنوانسیون په هغو برخو کي چي د هغوی 

د فعاليتونو په حوزه کــي ځای نیيس؛ رپوټونه 

وړاندي کړي. 

شپږمه برخه

درويشتمه ماده

پدې کنوانســیون کي هېــڅ يش به ونيش 

کوالی د ښــځي او نارینه د برابرۍ د الس رسۍ 

لپاره چي شــوين وي پدې الندنیو اسنادو کي 

موجود وي؛ پر ګټورو مقرراتو اثر ولري:

الف. د غړى هېواد قوانین؛

ب. د دولت لپاره هر الزم االجراء كنوانسيون، 

تړون یا نړیوال موافقت لیک.

 څلورویشتمه ماده

غــړي هیوادونــه ژمنــه کوي چــي په ميل 

کچه به ټول اړین اقدامونه چي موخه يي پدې 

کنوانســیون کي د په رســمیت پېژندل شــویو 

حقونو بشپړ پيل کول دي؛ تررسه کړي.

پنځه ويشتمه ماده

۱. دا كنوانســيون بــه د ټولــو هېوادونو د 

السلیک لپاره پرانيستي وي؛

۲. د ملګرو ملتونو سازمان رسمنيش، د دې 

كنوانسيون د امانت لرونکي په توګه ټاكل شوى 

دى؛

۳. د دې كنوانسيون تصویب، د قانوين لړیو 

تررسه کولو پورې تړىل دی. د تصویب سندونه 

به د ملګرو ملتونو د سازمان رسمنيش ته دامانت 

په توګه ایښي وي.

۴. دا كنوانســيون بــه د ټولــو هېوادونو د 

الحاق لپاره پرانيســتي وي. الحاق به د ملګرو 

ملتونو رس منيش ته د الحاق د سند له سپارلو 

رسه سم، عميل يش.

شپږويشتمه ماده

۱. هــر یو غړي دولت كــوالي يش چي هر 

آن د ملګرو ملتونو رس منيش ته په یوه اطالعیه 

کي غوښتنه وكړي چې پدې كنوانسيون کي بیا 

کتنه ويش؛

۲. د ملګــرو ملتوتونو عمومــي مجمع به د 

احتاميل اقدامونو په اړه د دايس غوښــتني په 

برخه كې تصميم ونييس.

اوه ويشتمه ماده

۱. دا كنوانسيون له هغي نېټې څخه دېرش 

ورځې وروســته چي د تصویب یا الحاق، شــلم 

سند يي د ملګرو ملتونو سازمان رسمنيش ته په 

امانت كېښودل يش، الزم االجراء ګڼل كېږي.

۲. د هر دولت په اړه چي دا کنوانســیون د 

شلم سند د ســپارلو وروسته، تصویب یا الحاق 

کړي یا هغه ته الحاق وکړي؛ کنوانسیون د هغه 

دولت د تصویب یا الحاق سند د امانت اېښودلو 

څخه دېرش ورځي وروسته؛ الزم االجراء کېږي.

 اته ويشتمه ماده

۱. رسمنــيش، د تصویب یا الحاق په وخت 

کي د دولتونو د تحفظ یا رشایطو من ترالســه 

کوي او هغه ټولو هیوادونو ته وېيش؛

۲. هغــه تحفظــات او رشطونــه چي د دې 

کنوانسیون له موخو رسه سمون ونلري، و به نه 

منل يش؛

۳. كیدای يش هر آن، تحفظات او رشايط، 

رسمنيش ته د یو یادداشــت په سپارلو بېرته تر 

الســه يش او رسمنــيش به ټــول دولتونه لدې 

موضوع څخه خرب کړي. د تحفظ یا رشایطو له 

منځه وړل به له هغــي ورځي اعتبار ولري چي 

یادداشت ترالسه يش.

نهه ويشتمه ماده

۱. د دې كنوانسيون په تفسیر یا پيل کولو 

کي د دوو یا څو دولتونو تر منځ هر ډول اختالف 

چــي د مذاکرې او خربو اترو الري حل نيش؛ د 

يو هیواد په غوښتنه به حكميت ته ارجاع يش. 

که چېري د اختالف دواړه خواوي د حکمیت له 

نېټې څخه په شپږو میاشتو کي، د حکمیت د 

ډول او تشکیالتو په اړه، هوکړي ته ونه رسېږي؛ 

د هغوی هر یو کوالی يش د دیوان د اساسنامې 

رسه سم، عدالت نړیوايل محکمې ته د موضوع 

د ارجاع غوښتنه وکړي؛ 

۲. هــر غــړی دولــت كــوالي يش د دغــه 

كنوانســيون د تصویب، الســليك یا الحاق په 

وخــت کي اعالم كړي چې ځان د دې مادې د 

ملړي بند د پيل کولــو لپاره موظف نګڼي. نور 

غــړي هېوادونه د هغو هیوادونو په وړاندي چي 

دايس تحفظ یي اعــالن کړی وي؛ د هغه پيل 

کولو او رعایت ته ملزم نه ګڼل کېږي.

۳. هر غړي دولت چې د دې مادې د دوهم 

بند رسه سم یي د تحفظ اعالم کړی وي؛ کوالی 

يش هــر آن د رسمنيش په اعالم رسه، له خپل 

تحفظ څخه ډډه وکړي. 

دېرشمه ماده

دا كنوانســيون چــې د عــريب، چينــي، 

انګرېزي، فرانسوي، رويس او هسپانوي ژبو من 

يي د يوشان اعتبار لرونکی دى، د ملګرو ملتونو 

رسمنــيش څخه به د امانت په توګه کېښــودل 

يش.

پای 
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دول عضو کنوانســیون حاضــر، با عنایت 
به این که منشــور ســازمان ملــل متحد بر 
حقوق اساسی بشــر، مقام و منزلت هر فرد و 
برابری حقوق زن و مــرد تأکید مجدد دارد، 
با اعتقاد بــر این که اعالمیــه جهانی حقوق 
بشــر براصل جایز نبودن تبعیض تأکید دارد 
و اعــالم می دارد که کلیه افراد بشــر آزاد به 
دنیــا آمده و از نظر مقــام و منزلت و حقوق 
یکســان بوده و مجــاز به اســتفاده از کلیه 
حقــوق و آزادی ها بــدون هیچ گونه تمایزی 
از جملــه جنســیت اند، با تأکید بــر این که 
دول عضو میثاق های بین المللی حقوق بشــر 
متعهد ند تا زنان و مردان از حقوق اساســی، 
اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی برخودار 
شوند، با درنظر گرفتن این که کنوانسیون های 
بین المللی که تحت نظر ســازمان ملل متحد 

و آژانس های تخصصی منعقد گردیده موجب 
اســتیفاء حقوق زن و مــرد گردیده، با توجه 
به این که به موجــب قطعنامه ها، اعالمیه ها و 
توصیه های ســازمان ملل متحد و آژانس های 
تخصصــی برابری حقــوق زن و مــرد ارتقاء 
بخشــیده شــده، با نگرانی از این که علی رغم 
صدور اســناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه 

زنان به طور گسترده ای هم چنان ادامه دارد.
با یاد آوری این کــه اعمال تبعیضات علیه 
زنان ناقض اصــول برابری حقوق و احترام به 
شخصیت بشر اســت و مانع شرکت زنان در 
شرایط مســاوی با مردان در زندگی سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به کشور خود 
می شــوند و از کامیابــی و موفقیت جامعه و 
خانــواده ممانعــت می کنند و تحــول کامل 
اســتعدادهای زنان را در خدمت به کشــور 

و بشریت مشــکل تر می ســازد، با نگرانی از 
این که زنان در شــرایط فقر و تنگدستی حد 
اقل دسترســی را به مواد غذایی، بهداشــتی، 
امکانــات  و  آموزشــی  دوره  تحصیــالت، 

استخدامی و سایر نیازها دارند.
با اعتقاد بــر این که تشــکیل نظام نوین 
اقتصاد بین المللی بر اساس مساوات و عدالت 
در اســتیفاء برابری بین مــردان و زنان نقش 
مهمــی را ایفا می کنــد. با تأکیــد بر این که 
ریشــه کن کــردن آپارتاید، اشــکال مختلف 
نژاد پرســتی، تبعیض نژادی، استعمار، استعار 
نو، تجاوز، اشغال، سلطه و دخالت خارجی در 
امور داخلی دولت ها رکن اساســی برخوداری 
زنــان و مردان از حقوق خود اســت. با تأکید 
بــر این که تحکیم صلــح و امنیت بین المللی 
تشنج زدایی بین المللی، همکاری های دو جانبه 

کنوانسیون رفع 
کلیه تبعیض ها 
علیه زنان
مصوبه 18 دسامبر 1979 
برابر با 27 قوس 1358
قطعنامه شماره 34/180
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
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دول صــرف نظر از سیســتم های اجتماعی و 
اقتصادی آن ها، خلع ســالح عمومی و کامل 
و به خصوص خلع سالح اتمی تحت نظارت و 
کنترل شــدید و مؤثر بین المللی، تایید اصول 
عدالت، مســاوات و منافــع متقابل در روابط 
بین کشــورها و احقاق حق مردم تحت سلطه 
اســتعمار و بیگانه و اشغال خارجی در مقابل 
خود مختاری و اســتقالل و هم چنین احترام 
بــه حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث 
رشــد و پیشــرفت اجتماعی خواهد شد و در 
نتیجــه باعث ایجاد مســاوات بیــن مردان و 
زنان می گردد، با اعتقاد بر این که رشــد تمام 
و کامل یک کشــور، رفاه جهانــی و برقراری 
صلح مستلزم شرکت یک پارچه زنان در تمام 

زمینه ها در شرایط مساوی با مردان است.
با درنظر گرفتن سهم عمده زنان در ایجاد 
رفاه خانواده و پیشــرفت جامعه که تا کنون 
کاماًل شــناخته نشده است، اهمیت اجتماعی 
مادر و نقش والدیــن در خانواده و در تربیت 
کودکان و با آگاهــی از این که نقش زنان در 
زایمان نباید اســاس تبعیض باشــد و تربیت 
کودکان نیازمند، تقســیم مسوولیت بین زن 

و مرد و جامعه به طور کلی است.
 با اطــالع از این که هرگونــه تغییری در 
نقش معمولــی مردان و هم چنیــن زنان در 
جامعه و خانواده مستلزم وجود حقوق مساوی 

بین زن و مرد است.
تصمیم گرفتند اصــول مربوط به اعالمیه 
رفــع تبعیضات علیــه زنان را به مــورد اجرا 
گذاشــته و بدین منظــور اقداماتی را برای از 
میان برداشــتن کلیه اشکال و انواع آن اتخاذ 

کنند؛ و به شرح زیر توافق کردند:
ماده اول:

واژه »تبعیضــات علیــه زنــان« در این 
کنوانســیون بــه معنی قایل شــدن هرگونه 
وجه تمایز، قایل شدن استثناء یا محدودیتی 
بر اســاس جنســیت اســت که به رسمیت 
شناختن آزادی های اساســی زنان حق بهره 
وری و رعایت حقوق بشــر در مورد آن ها در 
زمینه های سیاســی و اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی و مدنی  یا ســایر مــوارد بدون توجه 
به وضعیت تأهل آن ها و مساوات حقوق زن و 

مرد خلل و آسیب وارد آورد.
ماده دوم:

دول عضو تبعیضات علیــه زنان را به هر 
شــکلی محکوم کــرده و موافقــت می کنند، 
بدون درنگ و به طرق مقتضی سیاســت رفع 
تبیعضــات علیه زنان در پیش گرفته شــود 
و بدیــن منظــور در مورد مســایل زیر تعهد 

می کنند.
الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در 
قانون اساسی و سایر قوانین مربوط هر کشور، 

چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و حصول 
اطمینان از تحقق چنین اصلی به وسیله وضع 

قانون یا سایر طرق مقتضی دیگر.
ب: اتخاذ تدابیر قانونی وغیره از آن جمله 
اعمال تحریــم در صورت اقتضــاء به منظور 

جلوگیری از بکار بردن تبعیضات علیه زنان.
ج: حمایت قانونی از حقوق زنان براساس 
شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از 
حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق 
مراجع ملی ذی صالح و سایر مؤسسات قضایی 

دولتی.
د: خــود داری از انجام هرگونه عملی علیه 
زنان  یــا به کار بردن تبعیضات در مورد آن ها 
و حصول اطمینــان از این که مقامات دولتی 
و مؤسســات مطابــق بــا تعهدات خــود به 

وظایف شان عمل خواهند کرد.
ه: اتخاذ اقدامــات مقتضی به منظور رفع 
تبعیضات علیه زنان توســط هر فرد، سازمان 

یا شرکت.
اتخاذ تدابیر الزم از جمله وضع قوانین به 
منظور جرح و تعدیل یا فسخ قوانین متعارف 
و مقــررات موجود که موجب بــه کار بردن 

تبعیض علیه زنان می گردد.
ز: فسخ کلیه مقررات کیفری یا جزایی که 

تبعیضات علیه زنان را در بر دارد.
ماده سوم: 

دول عضــو درتمام زمینه هــا به خصوص 
زمینه های سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی و 
فرهنگــی کلیه اقدامــات الزم از جمله وضع 
قوانین را به منظور رشــد و پیشــرفت کامل 
زنان به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشــر 
و بهره منــدی      آن ها از آزادی های اساســی بر 

مبنای مساوات با مردان تضمین گردد.
ماده چهارم:

1. اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توســط دول 
عضو که هدف آن تســریع دو فاکتور مساوات 
بین مردان و زنان اســت، بنــا به تعریف این 
کنوانســیون نباید )تبعیض( تلقی گردد. اما به 
هیچ وجه حفظ اســتنداردهای جدا و نابرابر را 
به عنوان یک پی آمد دربر نخواهد داشت. این 
اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصت های برابر 

متوقف خواهد شد.
اتخاذ تدابیرویژه توسط دول عضو   .۲
از جمله اقداماتی اند که در این کنوانســیون 
بــرای حمایت از مادران صــورت می گیرد و 

نباید تبعیض آمیز تلقی گردد.
ماده پنجم:

دول عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل 
می آورند:

الف: تغییــر الگوهای اجتماعی و فرهنگی 
رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن 
تعصبات، ســنت ها و روش هایی که مبتنی بر 

آرمان طرز فکر، پســت نگری یــا برترنگری 
جنســیت  یا نقش های کلیشه یی برای مردان 

و زنان است.
از این کــه تربیت  ب: حصــول اطمینان 
خانواده، درک صحیح از وظیفه اجتماعی مادر 
و شناســایی مسئولیت مشترک مرد و زن در 
پرورش و تربیت کودکان را شــامل می گردد، 
منافــع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار 

دارد.
ماده ششم:

دول عضــو کلیــه اقدامــات مقتضی از 
جمله وضــع قوانین را به منظور جلوگیری از 
سوءاســتفاده از زنان و استثمار آنان به عمل 

خواهند آورد.
ماده هفتم:

دول عضو به منظــور رفع تبعیضات علیه 
زنان در زندگی سیاســی و اجتماعی کشــور 
کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد. 
به خصوص در شرایط مساوی با مردان حقوق 

زیر را به زنان اعطا خواهند کرد:
الــف: حق شــرکت در کلیــه انتخابات و 
همه پرســی های عمومی و واجــد صالحیت 
بودن برای انتخاب شــدن در تمام ارگان های 

منتخب مردمی.
ب: حق شــرکت در تعیین سیاست دولت 
و اجــرای آن در دوایر دولتــی و انجام کلیه 

وظایف عمومی در تمام سطوح دولت.
ج: حق شرکت در سازمان ها و انجمن های 
غیردولتی که بازندگی سیاســی و اجتماعی 

کشور در ارتباط باشد.
ماده هشتم:

دول عضــو اقدامات مقنضــی را به عمل 
خواهنــد آورد تا بــدون هیچ گونــه تبعیض 
در شــرایط مســاوی با مردان این فرصت به 
زنان داده شــود که دولت خود را در ســطح 
بین المللی معرفی نمایند و در ســازمان های 

بین المللی نقش داشته باشند.
ماده نهم:

1- دول عضــو به زنان حقوق مســاوی با 
مردان در مورد کســب، تغییر یا حفظ ملیت 
آنــان اعطا خواهنــد کرد. ممالــک عضو به 
خصوص تضمین می کنند  که با ازدواج با فرد 
خارجی و تغییر ملیت همســر در طی دوران 
ازدواج به طور خــود بخود باعث تغییر ملیت 
زن بین وطنی شدن یا تحمیل اجباری ملیت 

شوهر نمی گردد.
دولت های عضــو در مورد ملیت   -۲
کودکان به زنان حقوق مساوی با مردان اعطا 

خواهند کرد.
ماده دهم:

دول عضو کلیــه اقدامــات مقتضی رابه 
عمل خواهند آورد تا به منظور رفع تبعیضات 
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علیــه زنان به آن ها حقوق مســاوی با مردان 
در زمینه آمــوزش و پرورش و به خصوص بر 
اساس مســاوات بین زن و مرد در موارد زیر 

اعطا گردد.
الف: امکانات و شــرایط مساوی با مردان 
در زمینه شــغلی و حرفه ای و در جهت اخذ 
مدارک تحصیلی از مؤسســات آموزشــی در 
کلیه رشــته ها چه در شــهر و چه در روستا. 
این تساوی شــامل دوره های پیش دبستانی 
)مرحله کودکســتان( آموزش عمومی، فنی، 
حرفــه ای و آموزش عالی فنی و نیز دوره های 

حرفه ای مختلف است.
ب: امــکان دسترســی بــه برنامه هــای 
آموزشــی، امتحانات و کادرآموزشــی مشابه 
که مشخصات و اســتانداردهای مشابه را دارا 
باشــند، و ســاختمان و لوازم مدرسه همان 

کیفیت را داشته باشند.
ج: از بیــن بردن هرگونه مفهوم کلیشــه 
ای از نقش زنان و مردان در کلیه ســطوح و 
در اشــکال مختلف آموزشی از طریق تشویق 
به آموزش مختلط و ســایر انــواع روش های 
آموزشــی که نیل بــه این هــدف را ممکن 
می ســازد؛ و به خصوص از طریق تجدید نظر 
در کتب درسی و برنامه های آموزشی مدارس 

و تأیید روش های آموزشی.
د: امکانات اســتفاده از بورس ها و ســایر 

مزایای تحصیلی مشابه.
ه: امکاناتــی مشــابه برای دســت یابی به 
برنامه های مربوط به ادامه تحصیالت از جمله 
به  بزرگ ساالن  برنامه های عملی سوادآموزی 
خصوص برنامه هایی که به هدف کاهش هرچه 
سریع تر شکاف آموزشــی موجود بین زنان و 

مردان است.
و: کاهش تعداد دانش آموزان دختری که 
ترک تحصیل می کننــد و تنظیم برنامه های 
برای دختران و زنانی کــه قباًل ترک تحصیل 

کرده اند.
ز: امکانات مشــابه برای شرکت فعال زنان 

در امور ورزشی و تربیت بدنی.
ح: دسترســی به اطالعات آموزشی ویژه 
)خاص( که ســالمتی و تندرســتی خانواده 
را تضمیــن می کنــد، از جملــه اطالعات و 

پیشنهادهایی در مورد برنامه ریزی خانواده.
ماده یازدهم:

1. دول عضــو کلیه اقدامات مقتضی را به 
عمــل خواهند آورد تــا هرگونه تبعیض علیه 
زنان در زمینه شــغلی از بین برود، و براساس 
اصل تساوی حقوق، بین زنان و مردان حقوق 
مشابه برای آن ها تضمین شود به خصوص در 

موارد زیر:
الف: حق اشــتغال به کار بــه عنوان حق 

الیتجزای افراد بشر.

ب: حق استفاده از امکانات مشابه شغلی، 
از جمله رعایــت ضوابط یک ســان در مورد 

انتخاب شغل.
ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق 
ارتقــای مقام، برخوداری از امنیت شــغلی و 
تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده 
از دوره های آموزش حرفــه ای و باز آموزی از 
جمله کارآموزی و حق شــرکت دردوره های 
آموزشــی حرفــه ای پیشــرفته و آمــوزش 

مرحله ای.
د: حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده 
از مزایا و حق برخورداری از رفتار یک سان در 
مشــاغلی که دارای ارزش برابر اند. هم چنین 

قضاوت یک سان در ارزیابی کار مشابه.
ه: حق اســتفاده از بیمه هــای اجتماعی 
بازنشســتگی، دوران  به خصوص در هنــگام 
بیکاری، هنــگام بیمــاری و ناتوانی و دوران 
پیری و در ســایر مــوارد مشــابه و نیزحق 

استفاده از رخصتی استحقاقی.
و: حق رعایت اصول بهداشتی برای حفظ 
ســالمتی و رعایت ایمنی )امنیت( در محیط 
کار، به طوری که تندرســتی آن ها در دوران 
بارداری تضمین شود، آسیبی به سالمت آن ها 

وارد نگردد.
1. به  منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات 
علیه زنــان به هنــگام ازدواج و بــارداری و 
تضمین حق مسلم آنان جهت کار، دول عضو 

اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا 
مریضی زایمان و تبعیض در اخراج براســاس 
وضعیــت زنا شــویی که در غیــر این صورت 

مشمول تحمیل مجازات می شود.
ب: صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق 
یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست رفتن 

شغل قبلی سمت یا مزایای اجتماعی.
ج: تشویق به ارائه خدمات اجتماعی الزم 
بــه نحوی که والدین را قــادر نماید تعهدات 
خانواد گی را با مسئولیت های شغلی هماهنگ 
سازند و به خصوص با فراهم آوردن تسهیالت 
برای مراقبت از کودکان تا )مادران( بتوانند در 

زندگی اجتماعی شرکت کنند.
د: حمایت خــاص از زنان هنگام بارداری، 
در مشــاغلی که به اثبات رســیده برای آن ها 

زیان آور است.
1. قوانیــن حمایت کننده متذکره در این 
باره به طور متناوب همراه باپیشرفت اطالعات 
و دانش های علمی و تکنولوژی مورد بررســی 
قرار خواهنــد گرفت و در صــورت لزوم این 
قوانیــن تجدید چاپ، لغو و یا تمدید خواهند 

گردید.
ماده دوازدهم:

1. دول عضــو کلیه اقدامــات الزم را در 

مــورد رفع تبعیضــات علیه زنــان در زمینه 
حفظ ســالمتی آنان به عمل خواهند آورد، تا 
دسترسی به خدمات صحی ازجمله خدماتی 
کــه به برنامه ریزی خانواده مربوط می شــود، 
بر اساس رعایت مســاوات بین مردان و زنان 

امکان پذیر باشد.
۲. دول عضو عالوه بــر مفاد بند یک این 
ماده خدمات الزم را در دوران بارداری، هنگام 
زایمان و در دوران پس از زایمان ارائه خواهند 
کرد، در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار 
آن ها خواهند گذاشــت و نیز آن ها را از غذای 
مناســب در دوران بارداری و دوران شیردهی 

بهرمند خواهند ساخت.
ماده سیزدهم:

1- دول عضــو کلیه اقدامــات الزم را به 
منظــور رفــع تبعیضات علیه زنان در ســایر 
زمینه هــای زندگی اقتصــادی و اجتماعی به 
عمل خواهند آورد تا براساس اصل برخورداری 
از حقوق مســاوی و یک سان مردان و زنان به 

خصوص موارد ذیل رعایت گردد:
الف: حق استفاده از مزایای خانوادگی.

ب: حــق اســتفاده از قرضه هــای بانکی، 
گروی و سایر اشکال اعتبارات مالی.

ج: حق شــرکت درفعالیت های تفریحی، 
رشته های ورزشــی و کلیه زمینه های زندگی 

فرهنگی.
ماده چهاردهم:

دول عضو مشــکالت خاص زنان   .1
روســتایی را مورد توجه قــرارداده و به نقش 
مهمی کــه این زنان در جهــت رفاه اقتصادی 
خانواده های خــود از جمله کار در بخش های 
غیرمالی اقتصاد به عهــده دارند توجه خاص 
مبــذول خواهند داشــت. و کلیــه اقدامات 
مقتضی را بــه عمل خواهند آورد تا مفاد این 
کنوانسیون در مورد زنان روستایی اجرا گردد.
۲- دول عضــو کلیــه اقدامــات مقتضی 
)اقدامات ضروری( جهت رفع تبعیضات علیه 
زنان روستایی را به عمل خواهند آورد، تا این 
زنان براساس تساوی حقوق مردان و زنان در 
برنامه های عمرانی و روستایی شرکت کنند و 
از آن بهرهمند گردند و به خصوص از حقوق 

آتی برخوردار شوند:
الف: شــرکت در اجرا و تکمیل برنامه های 

عمرانی در کلیه سطوح.
ب: دسترسی به تســهیالت صحی کافی 
از جملــه اطالعــات، مشــاوره و خدمات در 

برنامه ریزی خانواده.
ج: استفاده مســتقیم از برنامه های بیمه 

اجتماعی.
د: اســتفاده از کلیــه دوره هــای آموزش 
رسمی و غیررســمی از جمله ســوادآموزی 
عملی و نیز بهرمندی از خدمات و امکانات به 
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منظور باال بردن کار آیی فنی آنان.
ه: تشکیل گروه ها و تعاونی های انتفاعی به 
منظور دسترسی یک سان به امکانات اقتصادی 

یعنی دسترسی به مسایل دولتی و آزاد.
و: شرکت در کلیه فعالیت های جامعه.

ز: دسترسی به قرضه ها و اعتبارات زراعتی، 
تســیهالت بازاریابــی، تکنولوژی مناســب و 
استفاده یک سان از زمین و اصالحات ارضی و 

طرح های اسکان مجدد زمین.
ج: بهرهمند شدن از وسایل مناسب زندگی 
به خصوص مســکن، وسایل صحی، آب و برق 

ارتباطات و حمل و نقل.
ماده پانزدهم:

1- دول عضو با اســتفاده از قانون به زنان 
حق مساوی با مردان اعطا می کند.

1. دول عضو در مســایل مدنــی به زنان 
اهلیت قانونی یک سان با مردان اعطا می کنند. 
تا زنان با درنظر گرفتن امکانات مشــابه از این 
اهلیت اســتفاده کنند. دول عضو بالخص به 
زنان حقوق یک سان با مردان اعطا میکنند، تا 
بتوانند قرارداد منعقد کنند، به اداره امالک شان 
بپردازند و در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه ها 
)محاکم( از حقوق یک ســان با مردان برخودار 

شوند.
۲- دول عضو موافقــت می کنند که کلیه 
قراردادها و سایر اسناد خصوصی دارای مدت 
اجرایی قانونــی و محدود کننده اهلیت قانونی 

زنان، کان لم  یکن تلقی گردد.
۲- دول عضو بــا درنظرگرفتن قانون نقل 
مکان و قانون حق انتخاب آزادانه محل اقامت 
و ســکونت افراد حقوق برابر با مردان به زنان 

اعطا می کنند.
ماده شانزدهم:

1- دول عضــو کلیه اقدامــات مقتضی را 
به منظور رفــع تبعیضات علیه زنان در زمینه 
مسایل مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به 
عمل خواهند آورد، تا بر اساس اصل برخورداری 
مردان و زنان از حق مساوی و یک سان موارد 

زیر به خصوص مراعات شده باشد.
الف: حق مشابه برای ازدواج.

ب: حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر و 
صورت گرفتن ازدواج به رضایت کامل آنان.

ج: حقوق و تعهدات مشــابه در طی دوران 
زناشویی و پس از جدایی.

د: حقوق و مسئولیت های مشابه به عنوان 
والدین صرف نظر از وضع روابط زناشــویی در 
مسایلی که به فرزندان آنان مربوط می شود، در 
کلیه موارد منافــع کودکان از اولویت برخودار 

است.
ه: حقوق مشــابه در مــورد تصمیم گیری 
آزادانه و مســتقالنه نسبت به تعداد فرزندان و 
فاصله زمانی بارداری و دسترســی به اطالعات 

و آمــوزش الزمه و اســتفاده از مســایلی که 
برخوداری از چنین حقوقی را میسر می سازد.

و: حق و مســئولیت های مشــابه در مورد 
قیمومیت )سرپرســتی و یا زیر حمایت خود 
گرفتن( حضانت )پــرورش کودک و دایه گی ( 
سرپرســتی و فرزند خواندگی  یا اســتفاده از 
دستورالعمل های مشــابه که به موجب قانون 
حقوق مزبور در آن ها پیش بینی شده است، در 
کلیه موارد منابع کودکان در اولویت قرار دارد.

ز: حقوق فردی مشابه برای شوهر و زن از 
جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حق انتخاب 

شغل و حرفه.
۲- نامــزدی و ازدواج اطفال از نظر قانون 
دارای قدرت اجرایی نیســت و کلیه اقدامات 
ضــروری از جملــه وضع قانون بــرای تعیین 
حداقل سن مناسب برای ازدواج باید به عمل 

آید و ازدواج در دفاتر رسمی باید ثبت گردد.
ماده هفدهم: 

1. بــه منظــور بررســی و در نظرگرفتن 
پیشــرفت حاصلــه در اجــرای مفــاد ایــن 
کنوانسیون )میثاق( کمیته رفع تبعیضات علیه 
زنان )که از این به بعد کمیته خوانده می شود( 
تشکیل خواهد شــد این کمیته از تاریخ الزم 
االجرا شــدن کنوانسیون از هیجده عضو پس 
از تصدیق و الحاق ســی و پنجمین دولت به 
کنوانسیون و بیســت و سه نفر از کارشناسان 
دارای صالحت و مشــهور به داشــتن حسن 
اخالق در زمینه مربوط به کنوانسیون تشکیل 
می شود. کارشناسان توسط دولت های عضو از 
میان اتباع کشــورهای شان انتخاب می شوند 
و در ســمت شــخصی خود خدمت می کنند. 
در انتخاب این اشــخاص به توزیع جغرافیایی 
عادالنه و به موجودیت اشکال مختلف تمدن و 

نیز اصل نظام های حقوقی توجه می شود.
۲. اعضــای کمیتــه توســط دول عضو از 
طریق رای مخفی و از میان کاندیدها انتخاب 
می شــوند، هر دولت عضو می تواند یک نفر از 

اتباع خود را نامزد کند.
۳- نخســتین انتخابات شــش ماه پس از 
اجرای این کنوانســیون برگزار خواهد شــد، 
حداقل ســه ماه قبل از تاریــخ )برگزاری( هر 
انتخابات، دبیرکل سازمان ملل متحد در طی 
نامــه ای از دول عضو می خواهد تا ظرف دوماه 
نامزد خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرســت 
نامــزدان دول عضو را بــه ترتیب حروف الفبا 

تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.
4- انتخابات اعضای کمیته در جلســه ای 
متشــکل از دول عضو به ریاست دبیرکل ملل 
متحد و در مقر آن سازمان برگزار خواهد شد. 
در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور 
اســت،  دولت های عضو  نمایندگان  دو ســوم 
اشــخاصی انتخاب خواهد شــد که بیشترین 

تعداد آرای و اکثریت مطلق آرا نمایندگان دول 
عضو حاضر در جلسه را به دست آوردند.

5- اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله 
انتخاب می شوند، اگرچه دوره عضویت  ۹  تن از 
اعضای منتخــب در اولین انتخابات پس از دو 
ســال به پایان می رســد. اما بال فاصله پس از 
اولین انتخابات اســامی این  ۹  تن عضو به قید 
قرعه و توسط رئیس کمیته اعالم خواهد شد.

۶- انتخــاب 5 عضو دیگر کمیته مطابق با 
مفاد بند هــای ۲، ۳، و 4 این ماده و به دنبال 
سی و پنجمین تصدیق یا الحاق صورت خواهد 
گرفت. دوره عضویت دو نفر از اعضای فوق در 
پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی این 
دو نفر به قید قرعه و توسط رئیس کمیته اعالم 

خواهد شد.
7- به منظور اشــغال پســت بالمتصدی 
احتمالــی، دولتی که کارشــناس بــه عنوان 
عضو کمیته به انجام وظیفه مشــغول نیست، 
کارشــناس دیگری را با تأییــد کمیته از بین 

اتباع خود انتخاب خواهد کرد.
8- اعضای کمیته با تأیید مجمع عمومی 
و بر طبق ضوابط و شرایط مقرره آن مجمع و 
با درنظرگرفتن اهمیت مسئولیت های کمیته 
از سازمان ملل متحد مقرری دریافت می کنند.
۹- دبیرکل ملل متحد تسهیالت و اقدامات 
الزم به منظور انجام مؤثر وظایف کمیته تحت 

این کنوانسیون به عمل خواهد آورد.
ماده هیجدهم:

1. دول عضو متقبل می شــوند گزارشــی 
برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تضمینی، 
قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه برای 
اجرای مفاد این کنوانســیون و پیشرفت های 
حاصله از آن به سرمنشی سازمان ملل متحد 

به شرح زیر ارائه کنند:
الف: تهیه گزارش ظرف یک ســال پس از 

الزم االجرا شدن برای دول مربوطه.
ب: پس از آن حداقل هر چهارســال یکبار 
و در صورت درخواســت کمیته زودتر از چهار 

سال.
۲- ایــن گزارش هــا حــاوی مســایل و 
مشکالتی است که بر اجرای تعهدات و وظایف 

این کنوانسیون اثر می گذارد.
ماده نوزدهم:

1. کمیته نظامنامه داخلی خود را تصویب 
می کند.

۲. کمیته کارمندان خود را برای یک دوره 
دو ساله انتخاب می کند.

ماده بیستم:
1. کمیته به منظور بررســی گزارش هایی 
که مطابق با ماده 18 این کنوانسیون ارائه شده 
هر ســال به مدتی که از دوهفته تجاوز نکند، 

تشکیل جلسه می دهد.
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۲. جلســات کمیته عموماً در مقر )مرکز( 
ســازمان ملل متحد یا در هر محل دیگری که 
به در خواســت کمیته تعیین می شود، برگزار 

خواهد شد.
ماده بیست و یکم: 

1. کمیتــه همه ســاله از طریق شــورای 
اقتصــادی و اجتماعــی گزارشــی در مــورد 
فعالیت هــای خود در مجمع عمومی تســلیم 
می کند و براساس گزارش ها و اطالعات واصله 
از دول عضو پیشنهادها و توصیه های کلی ارائه 
می دهــد. این پیشــنهادها و توصیه های کلی 
همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش 

کمیته درج می گردد.
۲. دبیرکل گزارشهای کمیته را برای اطالع 

به کمیسیون و ضعیت زنان ارسال می کند.
ماده بیست و دوم:

آژانس های تخصصی می توانند در محدوده 
فعالیت های خود بر اجرای مفاد این کنوانیسون 
نظارت کنند، کمیته می توانــد از آژانس های 
تخصصــی دعوت کند تا گزارشــاتی در مورد 
نحوه اجرای کنوانســیون در زمینه های که به 
حوزه فعالیت آن ها مربوط می شود ارائه کنند.

ماده بیست و سوم:
هیچ عاملی بر مفادی که موجب دستیابی 
سریعتر براصل تساوی حقوق زن و مرد در این 
کنوانسیون باشــد مؤثر نخواهد بود، عامل یاد 

شده ممکن است در موارد ذیل باشد:
الف: در قانون گذاری یک دولت عضو.

ب: در هــر کنوانســیون دیگــر، پیمان یا 
قرارداد بین المللی الزم االجرا برای آن دولت.

ماده بیست و چهارم: 
دول عضو متعهد می گردند کلیه اقدامات 
الزم در ســطح ملی را کــه هدف از آن تحقق 
کامل حقوقی اســت که در این کنوانسیون به 

رسمیت شناخته شده به عمل آورند.
ماده بیست و پنجم:

1. این کنوانسیون برای کلیه دول مفتوح 
است.

۲. دبیرکل ســازمان ملل متحد به عنوان 
امانت دار این کنوانسیون تعیین شده است.

۳. رســمیت ایــن کنوانســیون منوط به 
تصدیق اســت. اســناد تصدیق نزد سرمنشی 
ســازمان ملل متحد به امانت گذاشــته شده 

است.
4. این کنوانسیون جهت الحاق کلیه دول 
مفتوح اســت، اســناد الحاق به دبیرکل ملل 

متحد باید سپرده شود.
ماده بیست و ششم:

1- دول عضــو می تواننــد در هــر زمان 
طی برنامه ای خطاب بــه دبیرکل ملل متحد 
درخواست کنند، این کنوانسیون مورد تجدید 

نظر قرار گیرد.

1. مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد 
در مــورد اقدامات احتمالــی در مورد چنین 

درخواستی تصمیم خواهد گرفت.
ماده بیست و هفتم:

1. این کنوانسیون سی روز پس از تاریخی 
که بیستمین ســند تصدیق یا الحاقیه آن نزد 
دبیرکل ســازمان ملل متحد به امانت گذاشته 

شد، الزم االجراء می گردد.
۲. پس از بودیعه ســپردن بیستمین سند 
تصدیــق یا الحاق، بــرای هردولتــی که این 
کنوانســیون را تصدیق می کند یا به آن ملحق 
می گردد، کنوانســیون مذکور سی روز بعد از 
تاریخی که این سند تصدیق یا الحاق به امانت 

گذارده شد، الزم االجرا می گردد.
ماده بیست و هشتم:

1- دبیرکل ســازمان ملــل متحد پس از 
دریافت تحفظات دولت هــا به هنگام تصدیق 
یا الحــاق آن ها را در اختیار کلیــه دول قرار 

می دهد.
۲- تحفظاتی کــه با هــدف و منظور این 
کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.
۳- هرگاه این تحفظــات مورد قبول واقع 
شود باید به دبیرکل اعالم گردد که وی سپس 
مراتب رابه اطال ع کلیه دول خواهد رســانید 
چنین تحفظــات به مجرد دریافــت به مورد 

اجراگذاشته خواهد شد.
ماده بیست و نهم:

1. هرگونه اختالف در تغییر یا اجرای این 
کنوانسیون بین دو دولت یا اعضای بیشتر که 
از طریق مذاکره حل نگردد بنابه تقاضای یکی 
از طرفیــن به حکمیت ارجــاع می گردد. اگر 
چنانچه ظرف شــش ماه از تاریخ درخواست 
تشــکیل داوری، طرفین در مورد تشکیل آن 
بــه توافق نرســند، یکی از طرفیــن می تواند 
درخواست کند تا موضوع به دیوان بین المللی 
دادگستری مطابق به اساس نامه دادگاه ارجاع 

گردد.
۲. هــر دولت عضو می تواند به هنگام امضا 
یا تصدیق این کنوانسیون یا الحاق به آن اعالم 
کنــد که خود را موظف به اجرای بند )1( این 
ماده نمی داند، ســایر دول عضو بــا توجه به 
تحفظــات هر دولت عضو در این مورد ملزم به 

رعایت بند فوق نیست.
۳. هر دولت عضو که بر طبق بند )۲( این 
ماده تحفظاتی انجام داده باشد، می تواند درهر 
زمان به دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کند 

که از این تحفظات صرف نظر کرده است.
ماده سی ام:

این کنوانســیون که متون عربی، چینی، 
انگلیســی، فرانسوی، روســی و اسپانیایی آن 
دارای اعتبار یک سان اند، نزد دبیرکل سازمان 

ملل متحد به امانت گذاشته می شود.

از صفحه 4۶
اعالمیه منع خشونت...

زنان تصدیق کنند.
)ش( فعالیت های جنبش و ســازمان های 
غیردولتی زنان را یاری رســانده و پیش ببرند 
و با آنها در ســطح محلی، ملــی و منطقه ای 

همکاری کنند.
)ص( سازمان های منطقه ای بین دولت ها را 
که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف 
خشــونت علیه زنان را، در صورتی که درخور 

است، در برنامه خود بگنجانند. 
ماده 5

ارگان هــا و نمایندگی های ویژه سیســتم 
سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به 
شناســاندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در 

این اعالمیه یاری رسانند و از جمله باید: 
بــه رشــد همکاری هــای منطقه ای  )آ( 
و بین المللــی با چشــم اندازی بــرای تعریف 
با  مبــارزه  برای  منطقــه ای  اســتراتژی های 
خشــونت، انتقال تجــارب و برنامه های مالی 
مربوط به حذف خشــونت علیــه زنان یاری 

رسانند، 
)ب( همایش هــا و ســمینارهایی با هدف 
ایجاد و رشــد آگاهی میان همه افراد نســبت 
به مسئله حذف خشــونت علیه زنان را ترویج 

کنند،
)پ( به رشد هماهنگی و مشارکت در میان 
دوایر عهدنامه ای حقوق بشــر در سازمان ملل 
کمک کنند تا امر خشــونت علیه زنان به طور 

مؤثر مورد توجه واقع شود.
)ت( در تحلیل هایی که برای ســازمان ها 
و دوایر سیســتم سازمان ملل درباره مشکالت 
و گرایش های اجتماعی تهیه می شــود، مانند 
گزارش هــای ادواری درباره وضعیت اجتماعی 
جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان 

را جای دهند.
یــا  دســتورالعمل ها  فرمول بنــدی  )ث( 
دفترچه های راهنما مربوط به خشــونت علیه 
زنان را ترویج دهنــد، و اقداماتی را که در این 

اعالمیه به آنها اشاره می شود درج کنند،
)ج( امر حذف خشــونت علیه زنان را، در 
صورت اقتضــاء، در انجام تعهد خود در عملی 

کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند. 
ماده 6

هیچ چیز در اعالمیه حاضر نباید هیچ یک 
از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق 
بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور 
اجرا می شــود و در حذف خشونت علیه زنان 

ممکن است، تحت الشعاع قرار دهد.
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د  ښځو اړوند 
د افغانستان د  کار 
د قانون  حکمونه
رسچینه: د ښځو چارو  وزارت

دویمه ماده: موخه

دغه قانون الندې موخې لري.

۲. د کار د مســاوي حقونــو تامیــن او د 

کارکونکو د حقونو مالتړ.

امته ماده: د اجورې درلودونکي کار حق:

 د افغانســتان  په اسالمي جمهوريت کې 

کارکونکي د مســاوي مزد درلودونکي مساوي 

کار حــق لري. د مــزد درلودونکي  کار حق او 

د کار له حق څخه دفاع د تقنیني ســندونو په 

وسیله تنظیمیږي.

نهمــه مــاده: پــه ګامرلو کــې د تبعیض 

نشتوالی

۱- په کار ګامرلو، د  امتیازاتو او اجورې په  

ورکړه، د مسلک، مهارت او تخصص په ټاکنه، 

د زده کــړو په حق او ټولنيــزو تاميناتو کې هر 

ډول تبعيض منعه دی.

۲- ښــځې د کار په ساحه کې د  زيږون او 

مینــدوارۍ پر مهال او په ټولو مواردو کې چې 

په دې قانون او نورو اړوندو تقنیني سندونو کې 

تثبیت شوي، د ټاکليو امتيازاتو حقدارې دي.

یو دېرشــمه ماده: د کار د وخت د کمښت 

موارد

د کارکوونکو لپاره په اونۍ کې د کار وخت 

له احوالو رسه سم په الندې توګه کميږي

۲- د میندوارو ښځو لپاره په اونۍ کې ۳۵ 

ساعته.

څلورپنځوسمه ماده: والدي رخصتي

۱- ښځینه کارکونکي ۹۰ ورځې له اجورې 

رسه د والدي رخصتــۍ  حق لري چې یو ثلث 

يې له زيږون مخکــې او دوه ثلثه يې له زيږون 

وروســته د اجــرا وړ دي. کــه چیــرې زيــږون 

غیرطبیعي یا غربګوين یا له هغه څخه ډېر وي 

د ۱۵ ورځې نوره رخصتي ورکول کیږي.

۲- د دې مــادې په لومــړۍ فقره کې درج 

اجــوره او نور حقونه د روغتون د  تصدیق پاڼې 

پر بنسټ اجرا کيږي.

۳- ښــځینه کارکونکې مکلفــه ده چې  د 

دې مادې پــه لومړۍ فقره کې د درج شــوې 

رخصتــي په پای ته رســیدو رسه د پنځو ورځو 

پــه موده کې ادارې تــه مراجعه وکړي، پرته له 

دې د دنــدې پرېښــودونکې پيژندل کیږي او 

د دې مادې په دوميه فقره کې له درج شــويو 

امتیازونو ګټه نه يش اخیستالی.

یوســل شــلمه مــاده: د ښــځو او تنکيو 

ځوانانو د نه ګامرلو موارد

پر درنو، روغتيا ته زيــان اړوونکو فزيکي او 

تر زمکې الندې کارونو د ښځو او تنکيو ځوانانو 

ګامرل جواز نــه لري. د دغو کارونو فهرســت 

د عامــې روغتیــا وزارت، کار او ټولتیزو چارو، 

شهیدانو او معلولینو وزارت او اړوندې ادارې له 

خوا تثبيت او تصويبيږي.

یوســل یوویشتمه ماده:  شپني کار ته د 

ښځو او تنکيو ځوانانو نه ګامرل

اداره نــيش کولی ښــځه او تنکــی ځوان 

د شــپې د کار لپــاره وګامري. پــه روغتونو او 

روغتیايي کلینیکونو کې د ښــځو او د شــیدو 

ورکوونکــو ميندوتوظیفول په هغه صورت کې، 

چــې هغوی موافقه ولــري او دا په هغو کارونو 

کې چــې اړتیا يــې محسوســه وي، د جدول 

مطابــق پــه نوبتــي ډول له دې حکــم څخه 

مستثنا دي.

یو ســلو دوه ویشــتمه ماده: پــه اضافه 

کارۍ باندې د تنکيو ځوانانو او ښځو نه ګامرل

۱- اداره نه يش کوالی، میندواره ښــځه، له 

دوو کلونو د کم عمر لرونکي ماشوم مور او تنکی 

ځوان کارمند د رسمي کار لپاره اضافه کارۍ ته 

توظيف کړي يا يې رسمي سفر ته وليږي.

 ۲- د هغــې ښــځې چې لــه دوه کالو کم 

ماشــوم ولري لــه موافقې  پرته يې د رســمي 

کار په منظور ســفر ته لېږل يا اضافه کارۍ ته 

توظيفول جواز نه لري.

پاتې په 6٠مخ کې

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دوازدهم، حوت 1397
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د ښځو پر وړاندې 
د تاوتریخوايل 
د مخنيوي اعالمیه
د ملګرو ملتونوسازمان د عمومي ناستې 

د ۱۹۹۳ د ډسامرب د۲۰مصوبه چې 

د۱۳۷۲ د لیندۍ د۲۹ رسه برابره ده  

)۴۸/۱۰۴پریکړه لیک(

* دې پوهاوي  ته په اړتیا رسه چې  د برابرۍ، 

امنیت، آزادۍ، متامیت او د ټولو انسانانو عزت 

او وقار پــورې اړوند اصــول او حقونه په نړیواله 

توګه د ښځو په برخه کې اعامل يش.

 * دې تــه په پــام رسه  چې دغــه اصول او 

حقونه په نړیوالو ســندونو کــې  په درناوي رسه 

بلل شــوي دي، د دې اصولو لــه ډلې څخه د 

برشحقونو نړیواله اعالمیه، د مدين او ســیايس 

حقونــو نړیوال میثــاق، د  قتصــادي، ټولنیزو 

او فرهنګــي  حقونو نړیوال میثاق، د ښــځو پر 

وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړلو 

کنوانســیون، د ســپکاوي  ډولونو، غیرانساين 

ظاملانه مجازاتو یا چلندونو او د شــکنجې ضد 

کنوانسیون دي.

*  پــه دې پوهــاوي رسه چــې د ښــځو پر 

وړانــدې د تبعیضونو د ټولــو ډولونو د له منځه 

وړلو د کنوانســیون اغېزناکه اجرا به، د ښځو پر 

وړانــدې د تاوتریخوايل په کمولو کې مرســته 

وکړي او هم  به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل 

د له منځه وړلو له اعالمیې رسه مرســته وکړي، 

لکه څنګه چې په اوســني پریکړه لیک کې به 

وړانــدې کیږي او دغه بهیر به پیاوړی او بشــپړ 

کړي.

* پــه دې اندېښــنې رسه چــې ښــځو رسه 

تاوتریخوالی د ســولې، پرمختــګ او برابرۍ ته 

د الرسيس د  الرې  خنــډ دی، لکه څنګه چې  

د ښځو د پرمختګ لپاره د نایرويب د کنفرانس 

په راتلونکي ســټراټیژۍ کې  مشــخص شوې 

ده، چــې په هغــه کې د ښــځو پــر وړاندې د 

تاوتریخوايل د مقابلې لپاره لوایح وړانديز شوي 

او د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو شکلونو د 

رفع کنوانسیون د بشپړې اجراء په منظور،

* په  دې ټینګار رسه چې د ښځو د بنسټیزو 

آزادیو او برشي  حقونو د نقض بنســټ د ښځو 

پر وړاندې تاوتریخوالــی دی، چې د دې آزادیو 

او حقونو څخه د ښځو برخمنتوب په نیګړي یا 

بشــپړډول نفي کړي،  او د ښځو د تاوتریخوايل 

پــه موردونو کې د  دې آزادیو او حقونو  په لوړتیا 

او مالتــړ کې له اوږد مهــال نابریالیتوب څخه 

اندېښنه.

* په دې پوهاوي رسه چې د نر او ښــځې په 

منځه کې د قدرت د روابطو او تاریخي نابرابريو 

نښه د ښــځو پر وړاندې تریخوالی دی، چې د 

نرانو په وسیله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او 

تر واک الندې راوستل تر رسه کیږي او د ښځو 

له بشــپړ پرمختګ څخه مخنیوی  کوي، چې 

د ټولنیــزو میکانیزمونو څخه یو هم د ښــځو پر 

وړانــدې تاوتریخوالی دي، چې  د نرانو په پرتله 

ښځې تر الس الندې موقعیتونو ته مجبوروي. 

* په دې اندېښنې رسه چې د ښځو له ډلې 

څخه، لــه دې جميل  څخه پــه ځانګړي ډول 

په لږکیو پورې تړلې ښــځې، بومي ښځې، پناه 

اخیســتونکې ښځې، کډوالې ښــځې، یا هغه 

ښــځې چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، 

بیوزلې ښځې، زنداين ښځې، ماشومې نجونې، 

ناتوانه او معلولې ښځې، زړې ښځې، د جګړه یزو 

ســیمو ښــځې ټول د تاوتریخوايل پــر وړاندې 

زیامننونکي دي.

* د۱۹۹۰ د مــی پر ۲۴ نیټه د ۱۹۹۰/۱۵ 

ټولنیزې شورا پریکړه لیک ۲۳ پاراګراف د پایلو 

په یادونې رسه او په دې تشــخیص رسه چې د 

ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه او کورنۍ 

کې عام دی او له پولو او فرهنګ څخه تیریږي، 

او د دې د محوه کولو لپاره  باید اغیزناکې هڅې  

ويش.

همدارنګه د۱۹۹۰کال د می پر ۲۴ نیټه د 

۱۹۹۱/۱۸  ګڼه اقتصادي او ټولنیزې شــورا د 

پریکــړه لیک په یادونې رسه چې په هغه شــورا 

کې د یو نړیوال سند د تدوینولو په موخه وړاندیز 

وشو چې دغه سند وکوالی يش چې په څرګند 

ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل مسئله تر 

پام الندې ونیيس.

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دوازدهم، حوت 1397
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* د ښــځو د غورځنــګ د رول او ونــډې په 

هرکيل رسه چې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې 

د تاوتریخوايل د مســئلو بعدونو، جدي وايل او 

ماهیت ته په پام جلبولو کې  تررسه کوي. 

* د دې خطرونــو په احســاس رسه، چې په 

ټولنه کې اقتصادي، ټولنیزو او ســیايس برابرو 

حقونو ته د الرسيس لپاره د ښــځو فرصتونه، د 

دوامــداره تاوتریخوايل پــه دلیلونو رسه محدود 

دي،

* په دې باور چې پورته یادو شــویو ټکوته په 

پام رسه، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د یو 

روښــانه جامع تعریف او پیژندنې لپاره اړتیا ده 

چې د حقونو څخه یوه روښانه بیانیه باید اعامل 

يش، چــې د ښــځو پر و ړانــدې د هغه په ټولو 

ډولونو کې تضمین يش، د هغوی مسئولیتونو 

ته د  درناوي لرلو له وجې  د ښــځو په وړاندې د 

تاوتریخوايل په محوه  کولو کې د دولتونو تعهد 

او د ټولې نړۍ ژمنې ته اړتیا ده.

* د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل له منځه 

وړلو یا محوه کولو رسمي اعالمیه په الندې ډول 

اعالمــوي او ټینګار کوي چــې د ټولو له خوا د 

هغــه د درناوي او پيژندنې لپــاره هر ډول هلې 

ځلې وکړي.

۱ ماده

پــه دې اعالمیه کې )د ښــځو پــر وړاندې 

تاوتریخوالــی( عبارت د جنس پر بنســټ د هر 

زورزيايت ډوله عمل په مانا دی چې د ښــځو د 

جنيس، جســمي یــا رواين رنځ یا زیان ســبب 

يش، یا احتامل وي چې ور رسه مخامخ کیږي، 

له دې جميل څخه تهدیدونه یا مشابه اعامل، 

لکــه له آزداۍ څخه پــه ظاملانه یا په جرب رسه 

د ښــځو محرومول، که دا پــه عمومي منظر یا 

خصويص ژوند کې تر رسه يش.

۲ ماده

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل تعبیر باید 

الندې مــوارد راونغاړي، خو پــه همدغو مواردو 

پورې محدود نه وي:

)الف( په کورنۍ کې چې جسمي، جنيس 

او رواين تاوتریخوالی رامنځته کیږي، لکه وهل 

ټکول،  په کور کې ترسن الندې نجونو جنيس 

آزار، په ولور پورې تړلی تاوتریخوالی، د مېړه په 

وسیله تېری، د ښځو سنتول، او د نورو رواجونو 

تر رسه  کول چې ښــځو ته زیان رسوي، او پرته  

له واده څخه  تاوتریخوالی او د ښځو د استثامر 

اړوند تاوتریخوالی.

)ب( پــه ټولنــه کــې چې پــه ټولیــز ډول 

جسمي، جنيس او رواين تاوتریخوالی رامنځته 

کیږي، لکــه جنيس تېری، جنــيس ناوړه ګټه 

اخستنه، د کار په چاپیریال کې، د زده کړې په 

مرکزونو کې او نورو ځایونو کې ارعاب یا ویرول او 

تهدید، د ښځو قاچاق او په جرب د تن خرڅونه. 

 )ج( په هرځای کې چې جسمي، جنيس او 

رواين تاوتریخوالی د دولت له خوا تر رسه يش یا 

سرتګې پرې پټې يش.

۳ماده

ښــځې په اقتصــادي، ټولنیــزو، فرهنګي، 

ســیايس او مــدين او نــورو ټولو برخــو کې د 

بنسټیزو آزادیو او برشي حقونو د حفظ او ورڅخه 

د برخمنېدو حــق په برابره توګه لــري. په دې 

حقونو کې الندې مواردو شامل دي:

)۱لف( د ژوند حق

)ب( د برابرۍ حق

)ج( د شخيص امنیت او آزادۍ حق

)د( د قانون پر وړاندې د یو ډول مالتړ حق

)هـ( د تبعیض د ټولو ډولونو څخه د آزادۍ 

حق.

)و( د جســامين او رواين ســالمتیا ممکنې 

لوړې کچې څخه د ګټې اخیستنې حق.

)ز( د کار لپاره د رضایت وړ عادالنه رشایطو 

حق.

)ح(  د دې حق چې يو فرد باید له شکنجې 

يــا نــورو لــه زورزيــايت ډکو، غــري انســاين او 

سپکوونکو مجازاتو رسه مخ نه يش.

۴ماده

دولتونه باید د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 

محکــوم او وغنــدي او د خپــيل دنــدې لپاره 

مذهبي مالحظات یا رسم  او رواجونه او سنتونه 

بهانه نه کړي، دولتونه باید د ښــځو پر وړاندې 

د تاوتریخوايل د له منځه وړلو سیاســت پرته له 

ځنډ څخه له ټولو مناسبو طريقو څخه په ګټې 

اخیستنې تر پايه تعقیب کړي.

)۱( کــه چیري په بشــپړ ډول د ښــځو پر 

وړانــدې د تبعیــض د ټولو ډولونــو د مخنيوي 

کنواســیون ته متعهد یا ژمن نــه دي، هغه دې 

تصویب کــړي او یا دې په رســمي ډول د هغه 

غړیتوب ترالس کــړي او د هغه په اړوند  دې له 

ځانګړو قیدونو څخه تیر يش.

)۲( د ښــځو پر وړانــدې د تاوتریخوايل له 

ملزم کیدو څخه دې ډډه وکړې.

)ج( د  ښــځو پر وړانــدې د تاوتریخوايل د 

مخنیوي لپاره الزم کوښښونه او اړوندې څیړنې 

دې د خپل هیواد د قانون پر بنسټ تررسه کړي، 

که دغه اعامل د دولت له خوا تر رسه شوي وي 

او که د خصويص اشخاصو له خوا.

)۳( د هیــواد پــه قوانینو کــې باید جزايي 

الیحــې  اداري  او  کاري  مــدين،  رســمي، 

جوړې کــړي، خطاوې چې پر ښــځو باندې د 

تاوتریخوايل د اعاملو الندې تررسه شــوې وي 

مجازات یا جربان يش، د هغو ښــځو لپاره چې 

د تاوتریخــوايل د اعاملــو الندې  نیول شــوي 

وي بایــد قضايــي الرو چــارو ته يې الرسســی 

برابــر يش، او د هیواد د قوانینو په مالتړ رسه د 

متحمل شویو زیانونو لپاره يې عادالنه او اغیزمن 

جــربان برابــر يش ، همدارنګه  ښــځې  باید د 

زیانونو د جربان په غوښتونو کې له خپلوحقونو 

او توامنندېو د تــرالس  کولو په الروچارو باندې 

پوهاوی ترالسه کړي.

)۴( د تاوتریخوايل له هر ډول رسه په مقابله 

کې د ښځو څخه د مالتړ د پراخیدو په موخه د 

ميل پروګرامونو د جوړولو امکان، او یا  په موجود 

پروګرام کــې الحاقي  مواد، او یــا د غیردولتي 

ســازمانونو رسه ممکنې مرستې اوهمکاري، په 

ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل 

په مسله کې شامل ســازمانونه دې په پام  کې 

ونیول يش.

)۵( د هــر ډول تاوتریخــوايل پر وړاندې له 

ښــځو څخه د مالتړ حقوقي، ســیايس، اداري 

او فرهنګي دســتورالعملونه او د مخنیوي الرې 

چارې چې ترویجوي تدوین کړي، او دا تضمین 

کړي چې پــه جنيس مالحظاتــو او د قانون د 

اعاملــو په طريقــو او په نورو دولتــي مداخلو د 

قانون د حساسیت د نشتوايل  له کبله  د ښځو 

تازه قرباين کیدل بیا رامنځته نه يش. 

)۶( د تاوتریخوايل الندې د ښځو د تضمین 

په الره کې او د غوښتنې په صورت کې د هغوی 

اوالدونه د ځانګړیو مرستو څخه لکه ځواکمنول، 

په ژوند  تیرولو کې د ماشومانو څخه په ساتنه، 

درملنه، مشــوره، ټولنیــز او روغتیايي خدمتونو 

کې او نور مرسته  کونکي مرکزونه او پروګرامونه 

او ســازمانونه چې د هغوی د رواين، جسمي او 

ځواکمنولو او امنیت د لوړتیا لپاره الزمې هڅې 

تر رسه کوي، کار وکړي.

)۷( د ښــځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د له 

منځــه وړلو اړوند فعالیتونو لپاره دې د دولت په 

بودجه کې   کايف مقدار ډیر کړي.

)۸( د ښــځو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل 

مجازاتو او څیړونو د مخنیوي اړوند سیاسیتونو د 

اجرا مسئول  دې د دولتي مسئولینو او انتظامي 

مامورینــو ته د زده کړې  لپــاره الزمې هڅې تر 

رسه کړي تر څو دغه کســان د ښځو اړتیاوو ته 

پام وکړي.

)۹(  الزمــي هڅې په ځانګــړې ډول د زده 

کــړې  په برخه کې باید  تــر رسه يش تر څو د 

نارینه وو او ښځینه وو فرهنګي او ټولنیز نورمونه 

اصــالح يش او تبعیضونــه او نور ســنتي ناوړه 

رواجونه چې  د جنس د واک د نارینه او ښځینه 

د نظريــې او کلیشــې پربنســټ دي، له منځه 
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څخه یو وړل يش او محوه يش.

د ډول ډول  وړانــدې  پــر  د ښــځو   )۱۰(

تاوتریخــوايل د رواجونــو د ډولونــو او کــورين 

تاوتریخوايل په اړوند  دې د  څیړنې، د معلوماتو 

او اطالعاتو راټولونه ترویج کړل يش او د ښځو پر 

وړانــدې د تاوتریخوايل  د پایلو او جدې کچې، 

ماهیت او علتونو په باره کې او د ښځو پر وړاندې 

د تاوتریخوايل د زیانونــو  د جربان او مخنیوي 

لپاره د هڅو د اغیز د کچې هڅونه دې يش، او 

همدارنګه د دې څیړنې موندنې او شمیرنې دې 

د ټولو په واک کې ورکړل يش.

)۱۱( د ښــځو پر وړانــدې د تاوتریخوايل د 

محوې په موخه، په ځانکړې ډول هغه ښــځې 

چــې د تاوتریخــوايل لــه زیــان او رضبې رسه 

مخامخ دي هڅې په پام کې ونیول يش.

)۱۲( د برش حقونو د اســنادو اړوند رپوټونو 

کې چې د ملګرو ملتونو سازمان ته يې وړاندې 

کوي، ښځو رسه د تاوتريخوايل اړوند اطالعات 

او د دې اعالميــې د عمــيل کولو لپــاره تررسه 

شوي اقدامات ځای يش.

)۱۳( د دې  اعالمیــې د اصولــو د عمــيل 

کولو د مرستې لپاره د مناسبو د ستورالعملونو د 

تدوین هڅونه دې ويش.

)۱۴(  پــه نړیواله کچه  د ښــځو غیردولتي 

ســازمانونو او غورځنــګ مهــم رول د ښــځو پر 

وړاندې د تاوتریخوايل د مســلې په کموايل او 

د پوهاوي د کچې  په لوړتیا  کې  تصدیق کړي

)۱۵( د ښــځو د غیــر دولتي ســازمانونو او 

غورځنګ  له فعالیتونو رسه دې مرســتې ويش 

او مــخ ته دې یــو وړل يش او د هغوی رسه دې 

په ميل او نړیواله او سیمه ییزه کچه هم مرستې 

وکړي،

)۱۶( د دولتونــو پــه منــځ کې ســیمه ییز 

سازمانونه چې د هغوی غړي دي، وهڅول يش 

چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی محوه کړي، 

په هغه صورت کې  چې وړ وي، په خپل پروګرام 

کې دې ځای ورکړي.

۵ ماده

د ملګروملتونو د سازمان د سیستم ځانګړې 

منایندګۍ او ارګانونه باید د خپل توان په  کچه، 

په دې اعالمیه کــې د مندرجو اصولو او حقونو 

په تحقق او پیژندنه کې مرسته وکړي او له دې 

جميل څخه باید:

)۱( د ښــځو پــر وړانــدې د تاوتریخوايل د 

لــه منځه وړلو اړوند مــايل پروګرامونو، د تجربو 

د  لیــږد، د تاوتریخــوايل رسه د مبــارزې لپاره 

سیمه یزو سټراټیژیو د تعریف لپاره د نړیوالو او 

سیمه ییزو همکاریو له ودې رسه د پام وړ مرسته 

وکړي.

)۲( د ښــځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د له 

منځه وړلو مســلې په نســبت د ټولو کسانو په 

منــځ کې د پوهاوي د ودې  او لوړتیا په موخه د 

سیمینارونو او غونډو ترویجول.

)۳( پــه ملګرو ملتونو کــې د برش حقونو د 

تړونونــو دایرو په منځ کــې د ګډون او همږغۍ  

په وده کې مرســته تر څو د ښــځو پــر وړاندې 

تاوتریخوايل ته په اغیزمنه توګه پام ويش.

)۴( په شــننو کې چــې د ټولنې لېوالتياوو 

او ســتونزو په اړوند د ملګرو ملتونو د ســازمان 

د سیســټم د دایرو او ســازمانونه لپاره جوړیږي 

نړیوال ټولنیز وضعیت او د ښــځو پر وړاندې د 

تاوتریخــوايل د متایالتو څیړنه په پام کې نیول 

کیږي. 

)۵( د ښځو پر وړاندې د تا وتریخوايل اړوند 

د الرښــودونو او د ســتورالعملونو فرمول بندي 

ترویــج  کړي، او هغه هڅې چې په دې اعالمیه 

کې ورته اشاره کوي درج کړي.

)۶( د برش حقونو په عميل کولو کې د خپل 

تړون په تررسه کولو کې د اقتضا اوغوښــتنې په 

صورت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل له 

منځه وړل په پام کې ونیيس.

۶ماده

 په دې اعالمیه کې د یوه هیواد د قانون له 

موادو څخه هیڅ یو مواد یا هر تړون یا میثاق، یا 

بل ســند چې په یوه هیواد کې اجرا کیږي او د 

ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل په له منځه وړلو 

کې ممکن ده چې تر شعاع الندې ونیول يش.

مراجع:

رسچیني:
 )A )III 217 )۱( پریکړه لیک

)۲( )A)XXI22٠٠ پریکړه لیک ته  مراجعه  وکړئ

)۳( 1٨٠/34 پریکړه لیک

)۴(  46/39 پریکړه لیک 

)۵( د ښــځو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لسګونو السته 

راوړنو، ارزونو او څیړنې لپاره د نړیوال کنفرانس رپوټ: برابري، 

پرمختــګ، ســوله، نایــرويب، د ۱۹۸۵ د جــون د ۱۵-۲۶ )د 

 A. ٨5(،۱څپرکیE.1٠.1v ،ملګروملتونو د سازمان خپریدنه

برخه

)۶( د بــرش حقونــو نړیوالــه اعالمیــه ۳مــاده، د مدين 

اوسیايس حقونو نړیوال میثاق ۶ماده.

)۷( د مدين او سیايس حقونو نړیوال میثاق ۲۶ماده

)۸( د بــرش حقونو نړیوالې اعالمیې ۳ ماده او د مدين او 

سیايس حقونو نړیوال میثاق ۹ماده.

)۹( د اقتصــادي، ټولنیــزو او فرهنګــي حقونــو میثــاق 

۱۲ماده.

)۱۰( د بــرش حقونــو نړیوالــې اعالمیــې ۲۳ مــاده او د 

اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو میثاق ۶ او۷ مادې.

)۱۱( د بــرش حقونــو نړیوالې اعالمیې ۵مــاده، د مدين 

او ســیايس نړیوال میثاق ۷ماده او د ســپکاوي غیر انساين، 

ظاملانه مجازاتو یا چلندونو او شکنجې ضد کنوانسیون.

از صفحه 57

د  ښځو اړوند د افغانستان ...

یو سلو درویشتمه ماده: د میندوارۍ پر 

مهال د ښځې ګامرل

ښځه د روغتون یا د طبیب له تصدیق رسه 

سم د میندوارۍ پر مهال د اجورې په حفظ او 

د اصــيل دندې له ټولــو حقونو رسه په خفيف 

کار باندې ګومارل کیږي.

یوســل څلېریشــتمه مــاده: د شــیدو 

خوړونکي ماشوم میندو لپاره اضايف وخت

۱- د شــیدو خوړونکــي ماشــوم میندې د 

خوراک له وقفې پرته اضايف وخت چې له ۳۰ 

د قیقي څخه کم  نه وي، د کار په ځای کې د 

ماشــوم په کوټه کې ماشوم ته د شیدو ورکول 

په خاطر وروسته  له هرو  درېو ساعتونو ورکول 

کیږي. دغه وقفي په رســمي کار کې شاملې 

دي.

۲- د دې مــادې په لومــړۍ فقره کې درج 

وقفــه په اداره کــې د کار د خصوصیت په پام 

کې نیولو رسه د  اړوند کورين نظم د لوایحو له 

الرې تنظيميږي.

یو سلو پينځه ویشتمه ماده: د ښځې له 

منلو څخه د مخنيوي نشتوالی

ماشــوم ته د شــیدو د ورکولو یا میندوارۍ 

په دالیلو د اجورې کمول یا کار او بوختیا ته د 

ښځې نه منل منعه دي.

یو سلو شپږویشــتمه ماده: د وړکتونونو 

جوړونه

۱-اداره مکلفه ده چې د اړوندو کارکوونکو 

د ماشــومانو د پاملرنې او ســاتنې په موخه، د 

ادارې پــه انګړ کې د شــیدو خوړونکو ځای او 

وړکتون جوړ کړي.

۲- پــه وړکتونونــو او د شــیدو ورکولــو په  

ځایونو کې د ماشــومانو د پاملرنې، ساتنې، د 

منلو،  ښــوونې او روزنې رشایطو اړوند تقنیني 

سند رسه سم تنظیمیږي.

یوســلو اتــه دېرشــمه مــاده: د تقاعد 

رشایط

۱- کارکونکی د ۶۵ کلنۍ سن د بشپړکیدو 

څخه وروسته متقاعد کیږي. د اړتیا  په صورت 

کې اداره د کارکن په موافقه  کوالی يش  چې  

کارکونکی د کار توانايــي ولري، د هغه د  کار 

دوره تر نورو پنځو کلونو پورې  وغځوي. د  کار 

د غځیدلــو پــه دوره  کې  کارکــن د وجایبو او 

حقوقو لرونکی دی.


