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 اهدا                                                        

این اثررا اهدا میکنم برای تمامی زنانیکه به نوح ازانحا درکشورعزیز ما تحت شکنجه و 

خصوصاً آن زنان ودختران معصومیکه دراثراین خشونت انواع خشونت قرار میگیرند. 

 ها جانهای شیرین شانرا ازدست داده اند.

تقدیم میکنم به مادر و پدر مهربانم که مرا از روز اول درس محبت وخدمت به بشر را 

آموختاندند وتشویق نمودند به کسب علم وادب؛ تا امروز قلم بدست بگیرم ومشکالت مردم 

 ند ساخته به رشته تحریر بیاورم.مظلوم ما را مست

وتقدیم میگردد به تمامی زنان جنگدیده و مصیب دیده کشورم که با اینهمه مشکالت کشور؛ 

 قهرمانانه میرزمند وخدمت همنوع وهمجنس خود را مینمایند.

ازدربار الهی )ج( استدعا مینمایم که عوامل خشونت درجامعه ما خاتمه یابد وزنان  

ودختران این سرزمین بتوانند درفضای صلح و امنیت در پهلوی سایراقشار جامعه 

بصورت مسلمت آمیززندگی نمایند. و توانایی خدمت را ازطریق کسب علم؛  فارغ از همه 

 الری، فقرو رسوم مردود دریابند.کدورت وتاریکی های ناشی از مرد سا

 روح تمام شهدای کشور ما شاد باد.

 سربلند باد کشور ما افغا نستان عزیز
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 تقریظ

من اقتخار دارم که فرزندم سید نبیل شمیم کتابش را درمورد زنان کشور به پایه اکمال 

 . رسانیده وآماده چاپ ساخته است

 ً نیست که فرزند ویا از این برای والدین خصوصاً یک مادر افتخار بیشتر واقعا

 . فرزندانش مصدر خدمت به همنوعانش خصوصاً وطندارنش گردد

آهسته آهسته قدرت اینرا . او درکودکی همیشه در نوشتن مقاالت دست بلند داشت         

 . میکرد دریافت؛ وقتیکه شعر ویا نصری مینوشتم  اصالحش

اولین کتابش را نوشت  .هالند مهاجربودتقریبا ده سال قبل درحالیکه در  کشور        

انتحاریان یا بمب های )، کتاب دومش بنام (ناله های پناهجویان)درمورد پناهجویان 

. نام دارد( فارمسی ورشدآن درافغانستان)کتاب سومیش  و به چاپ ونشررسید( زنده

. برمیگشتیم  ش درمورد فارمسیل روگشایی  کتابدرست بیاد دارم روزی را که از محف

مادرجان اینبار کتابی را در مورد زنان مینویسم واولین » : درمسیرراه برایم گفت

به دعای خودت سخت . مصاحبه ام، بخاطر چاپ درکتابم از خودت خواهد بود

 .من گفتم دعایم همیشه با توست« ضرورت مندم 

 : از جمله زیادی پرداخته است شمیم دراین اثرجامع اش به مواردی

 . زن وحقوقش از دیدگاه اسالم .1

 .عوامل عقب مانی زنان درجامعه .2

 .معرفی زنان نخبه کشور .3

 (مسئولین زنان وزنان آسیب دیده)  مصاحبه با زنان درچندین والیت .4

 .گزارشات درمورد خشونت  علیه زنان .5

وسایر . مقایسه زندگی زنان در کشورهای اسالمی وغیراسالمی .6

 .موضوعات ذیربط بازنان
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انجام داده ( انزن)در بدل این خدمتش که برای مظلوم ترین قشر جامعه یعنی  (ج)خداوند

 اجر عظیم نصیبش نماید . است

و موفقیت های مزیدش را درراه خدمت به بشرخصوصاً هموطنان مصیبت دیده ما 

 .خواهانم

 با احترام

 ان تجارت پیشهمیرمن شیما سادات شاعره و یکی از فعالین زن
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 تقریظ                                             

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 

 : آله وصحبه أجمعين أما بعد

سخن گفتن از موضوع زن وشرایط حاکم بروی درجوامع کنونی، و جامعه ی             

ما، بدون درنظر گرفتن بستر های تاریخی، اجتماعی ودینی گذشته، راه به جای نخواهد برد 

ومنجر به باز تولید اندیشه ها ورویه های خواهد شد که مدت هاست تجربه شده اند وعقیم 

 .بودن خود را نشان داده اند

ها ، آموزه ها وساختار های بسیاری در گذشته برای تعیین چهار چوب مشخص جهت سنت 

زیست زن وجود داشته که اکنون نیز ثقل خودرا بر کردار وپندار جامعه نسبت به وی حفظ 

کرده اند و زن تنها زمانی میتواند به میل واراده ی خود تصمیم بگیرد وکنشگری داشته باشد 

محیط پیرامون خود رابه باز خوانی ، تاریخ آموزه هاوسنت های که این ثقل را برداردو 

 .وارده که توجیه گر قضاوت ها وکنش های متفاوت و باز دارنده اند متجلی سازد

دراین اثرمی کوشد از یک سو به باز خوانی متون  استاد عزیزداکترصاحب سیدنبیل هللا شمیم

سطحی وسنتی مرتبط با آموزه دینی ، کتاب وسنت ،بپردازدوبرداشت هاوقرآت های 

هاونصوص زن محور را اصالح و درمواردالزم تخطئه کند واز دیگر سو نگاهی انتقادی 

به وضعیت عینی زن در جوامع مسلمان می اندازد واین وضعیت را تعارض با آموزه های 

  .قران نشان میدهد

کند و درعین حال به دراین میان از نقد برخی ازروایات و برداشت های فقهی خودداری نمی

توجیه وضعیت رقت بار زن درزمینه های آموزش و سیاست ، اجتماع ، اشتغال وامثال آن 

 .میپردازد

نگفته پیداست که امروز برخی از دعوت گرایان که هنوز خودرا به خواب غفلت زده و 

ش اقتضای زمان را درک نکرده اند سعی در اجرای مولفه های دارند که هرگز با این رو

اینان  ...نمیتوانند بزری را درافگار مردمی که برگسل زلزله قرارگرفته اند را سبز کنند

هروقت درباره ی زن واصالحش سخن به میان می آید بجز واجب بودن حجاب ،بیرون 

را مد نظر قرار ...، جایز نبودن تحصیل برای زن و(ازموارد ضرورتغیر)نرفتن ازخانه

 .نمیدهند

بدون شک حجاب برای زن ازجمله ی واجبات است ونصوص وارده درمورد ان قطعی 

بوده ومجال تآویل ان نیست، اما نکته اینجاست که اسالم قبل ازانکه احکام خود را برمکلفان 
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عرضه کند، ابتدا مبانی اعتقادی وفکری آن را تبیین می کند تا شخص مکلف با درک حکمت 

با کم ترین تآمل میتوان در . قلی، دستور خداوند را امتثال کندوفلسفه ی آن و با قناعت ع

یافت که احکام اسالمی تا زمانی که عقیده ی خالص اسالمی پشتیبان ان نباشد ، به مرحله 

ی اجرا درنمی آید وبه فرض التزام مردم بدان ها، مقطعی خواهد بودوتنها کسانی ملتزم 

و تآثیر تشریع این احکام و  .عقلی آن را پزیرفته باشندوپایبند باقی خواهند ماند که با قناعت 

ارمردم با نور کبه ویژه احکام زنان را وقتی ما شاهد خواهیم بود که داالن های تاریک اف

 .علم روشن شده و وسعت دید شان گسترده شود، تا قناعت عقلی شان حاصل شود

ن التزام به مبانی ومقاصد راه عقالنی و میانه ، درنظر گرفتن تحوالت امروزین ، درعی

شریعت است که به نظر میرسد درکتاب حاضر ، درپیش گرفته شده است و امید که این 

کتاب گوهری درصدف سینه های همه حفظ شده و نوری برای روشنی این مسیر پرپیچ و 

 .خم باشد 

برای من این کتاب را یک پنجره ی روشن برای گام نهادن به مسیر سبز سرنوشت دانسته و 

نویسنده ی مبارز و باهمت این کتاب و همه پوینده گان ؛ راه حقیقت تبریک گفته و از هللا 

 .خواهانم برایشان توفیقات مزید را ( ج)منان 

 ..و من هللا توفیق

 ونویسنده هفریده دریا عزیزی شاعر
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 عناوینفهرست                                
 صفحه--------------------------------------------------------عنوان

 

 2-------------------------------------------------------اهدا 

 3------------------------------------------------------تقریظ

 14---------------------------------------------------پیشگفتار

 فصل اول                                   

 18--------------------------------فرمان برداری مردان وزنان

 18------------------------------------------آفرینش مرد وزن 

 19----------------------------------------اطاعت ازپدر ومادر

 -19---------------------------------------------جنسیت طفل  

 -21--------------------------د دختران زنده بگور شده  درمور

 -21------------------------نت و حفاظت عورت  نگهداشتن زی

 -22--------------------------------------------ان محبت با زن

 -23-------------------------------همجنسان  درباره گرایش با 

 -24------------تن منحیث گواه برای ارتکاب زنا  شهادت چهار

 24-------------------------- میان زن وشوهر راه های اصالح

 25---------------------------------رنکاح  انتخاب و ترجیح د

 25----------------------------------------محرمات درنکاح  

 26-------بازنان در مورد استراداد حق مهررفتار به شایستگی  
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 26-----------------------------------------حیض و آمیزش با زنان 

 27-------------------------------------------- در مورد طالق زنان

 28---------------------با ایشان  ای اهل کتاب ونکاح حالل بودن غذ

 29-----------------------------------------  درمورد عدالت با ایتام

 30----------------------------------------- با زنان  بیعتدر مورد 

 30----------------- انتظار چهار ماه وده روز برای زنان شوهرمرده

 31-----------------------------  نرا ظهار میکنندکسانی که زنان شا

 31-----------------------------------------------یراث  درمورد م

 34-----------------------گر اند  سلمان دوستان یکدیزنان ومردان م

 34----------------------------------خلقت ومعیار برتری   درمورد

 36---------------------------------------------درمورد شیردادن  

 37--------------------------------------غیبت  وظن  ٔدر مورد سو

 37------------------------------------------تجارت زن دراسالم  

 37----------ن وضحی حقوق اقتصادی زنان درپرتونصوص وقوانی

 39---------------------------------حقوق افتصادی زنان دراسالم 

 39--------------------------------------  در اسالم ناشتغال زنا 

 44------------------------------فغانستان رااشتغال رسمی زنان د

 45-------------------------------درافغانستان کمیت زنان شاغل 

 48---------------------- ظایف زن ازدیدگاه اسالمکارعمومی وو

 53-----------ند ارکزن هنگام ضرورت میتواند بیرون از خانه ک
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 54----------------------------------افرت دارد؟  آیا زن آزادی مس

 59----------------------- درمورد اشتغال وتجارت زن نتیجه گیری

 فصل دوم                                  

 61-------------------------------------مقاالت معتبردرمورد زن 

 61-------------------اه زن دردوسوی انکار وافراط  وجایگاسالم 

 63-------------م مقایسه جایگاه زن درادیان یهود، مسیحیت و اسال

 64-----------------یی هندی  از دیدگاه امام یححقوق زن دراسالم 

 70-------ن آنهاست  نادیده گرفتن حقوق زنان به معنی به گورکرد

 78------------ اسالم وسایرمللقوق زن درنگاهی به شخصیت وح

 84-------------------------------ان سایرادیان  زن در نگاه پیرو

 86--------------------------------------------زنظراسالم  زن ا

 فصل سوم                                           

 90----------------------------------------ن احادیثی درمورد ز

 فصل چهارم                                      

 97-------یراسالمی  مقایسه زندگی زنان درکشورهای اسالمی وغ

 99------------------اسالمی  ای غیرزندگی طبقه اناث درکشوره

 102------غیراسالمی  زندگی دختران وزنان مسلمان درکشورهای 

 104---------------------لمان  ن درغرب وجوامع غیرمسجایگاه ز

 106--------------- ازدواج یک زن سی ساله هندی با یک مارکبرا

 107----------------------------هندی با پنج برادر ازدواج یک زن
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 پنجم فصل                                      

 110----------------------وعنعنات فرسوده ونت آمیزجامعه روابط خش

 110-------------------------------------------زنان  دربند نگهداشتن 

 112-------------------------------------------زن  خشونت زن علیه 

 113-----------------یی فقر،بیسوادی، عدم پذیرش، غیبت وپشت سرگو

 114------------------------------------------------یر بها  فرهنگ ش

 114------------------ی مصارف گزاف محافل شیرینی خوری وعروس

 115------------------------مزدی درسن طفولیت فرهنگ بد دادن و نا

 115-----------------------دون رضایت وعدم شناخت قبلی  نامزدی ب

 116-------------رازجانب والدین ب همسانتخاب عجوالنه همسر، انتخا

 116--ان در سن قبل از بلوغ ازدواج دختر دواج اجباری زنان بیوه واز

 118-------------------------------ن، سایرعوامل عصری رسم بدداد

 126------------------عالی برای شمولیت دختران درمکتب  یک اقدام

 128----------زنان درکشور ه عوامل،زمینه ها ووضیعت خشونت علی

 139--------------------------ن عواقب وپیامد های خشونت علیه زنا

 فصل ششم                                  

 143-------------------مصاحبه با خانم شیما سادات ) زن پرتالش(  

 151--------------------ادار( مصاحبه با پروین جبارصافی ) زن وف

 مصاحبه با ثریا صبح رنگ وکریمه سهاک )ازکمیسیون مستقل 

 155------------------------------------ق بشر ووالیت بامیان( حقو
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 مصاحبه با شکریه اصیل، نادره نهرینوال و خدیجه یقین 

 168------------------------------------------یت بفالن( )زنان فعال وال

 176--------------زو شاعره ( ا عزیزی  )یک خانم مبارزندگی نامه دری

 183------------------------------------یا عزیزی مصاحبه با درادامه و

 190--قربانی شدمصاحبه فوزیه کسیکه بخاطرقرضداری پول قمار پدرش 

 193----------------------------دی رئیسه زنان والیت دایکن مصاحبه با

 202----------------------  زنان خشونت دیده والیت دایکندیمصاحبه با

 206--------------- الیت هراتمصاحبه با حاجیه سوسن بهبود زاده از و

 214---------------------بدخشان  مصاحبه در مورد زندگی زنان والیت

 222----------------------------------------مصاحبه با داکترسیما ثمر 

 225-----------------هرگاه رباط ساز نمیبودم طالبان پدرم رانمی کشتند

 230---------------------------رمینه پتان ازوالیت زابل  مصاحبه با ز

 235-------------------------------ئیسه زنان والیت بلخ  مصاحبه با ر

 237----------------------------رئیسه مرستون والیت بلخ  مصاحبه با

 238-----------------------------------الیت بلخ سه داستان مستند ازو

 243----------------------------نی رئیسه زنان والیت غز مصاحبه با

 246------------------------ مصاحبه با فرشته موسوی ازوالیت غزنی

 248--------------- مصاحبه با معاون کمیسیون حقوق بشروالیت هرات

 251--------------ت سرپل مصاحبه با مدیره حقوقی ریاست زنان والی
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   تم ففصل ه                                   

 254------------------------------------------------ خشونت علیه زنان

 256--------------- میدانیم 1394آنچه از خشونت زنان افغانستان درسال 

 257----------------------------------پایان ده سال تجاوزپدر علیه دختر

 258---------------------------------------------- یک خانمبریدن بینی 

 259--------------------------------- دختری که با تیشه پدرش کشته شد

 260------------------------------------ شالق خوردن دوعاشق غوری

 261------------------------------ زنان رسانه ها وشبکه های اجتماعی

 262-------------------------------  دست آورد ها ونا کامی های دولت

 264------------------------- درمورد خاطره پناهجوی افغان درفرانسه

 267------------------------ خشونت علیه زنان مورد 806رسیدگی به 

 269----------------------------------------ان فروش زنان درافغانست

 273----- مورد خشونت علیه زنان 4000کمیسیون حقوق بشردرده ماه 

 275--------------------- آزار واذیت جنسی زنان زندانی درافغانستان

 280------------------- قربانی رسم بد میشوند دختران افغان هنوز هم

 شرافغانستان خواستار رفع آزمایش ـــون حقوق بـــــــــــکمیسی

 282---------------------------------------------بکارت دختران شد

 284---------------- برگذاری نمایشگاه چادری درمقابل لنگی درکابل

 287------------------------------- رشوه گیری های جنسی درارگ

 291--------------------------- وحشت علیه یک زن دروالیت کندز

 293------------شهادت یک زن با طفلش در اثر خشونت های فامیلی
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 هشتم  فصل                                               

 301-------------------------------------------------ه مسایل آموزند

 301------------------------ شهری ازخانم سیمین بهمانی درمورد زن

 303--------- توصیه برای مردها چهل ونهچهل توصیه برای خانم ها و

 307------------- در مورد شوهرش اعترافات یک زن در باره حکایت

 307------------------------------- حکایت درمورد رام کردن شوهر

 309------------------------------- آداب زن بودن دراجتماع چیست؟

 رین پروژه امریکایی برای توانمندسازی زنانـــــــــسیگار بزرگت

 312------------------------------------------------د افغان ناکام ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار
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هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد الحمد 

  : وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

در کشور شاهی هالند  1391الی سال  1388من نویسنده این کتاب از سال          

در زمان اقامتم در این کشور با اقشار مختلف این کشور نشست وبرخاست . زیست داشتم

با قشرمذهبی کاتولیک ها، با ژورنالیستان ونویسندگان، با گروپ های زنان . های داشتم

 . فعال وسایر اقشار

در مورد اسالم و قوانین : درجریان مباحثات همیشه طرز تفکرایشان را در میافتم اینکه

اسالمی طرز دید منفی داشتند و در اولین مرتبه ایکه خود را منحیث یک افغان ومسلمان 

 . معرفی میکردم یک نوع ترس وبیم دردل شان نسبت به من پیدا میشد

رفته رفته بعداز چند مدتی از شناخت و معرفت؛ طرز تفکر ایشان دوباره به جهت مثبت 

از این طرز دید شان نه تنها من رنج میبردم بلکه تمامی افغانها ومسلمانانیکه . میگرایید

 . د رنج میبردند ومیبرنددر آن کشور ها زندگی میکردند و میکنن

در : سرچشمه این همه شک وتردید شان از رسانه های تصویری و خبری ای بود، که

وقتیکه از افغان میشنیدند همان چهره های خشن و افراطی . آنجا به شکل متداوم نشرمیشد

درنظر شان متصور میشد که اسلحه شانرا بروی مردم بیدفاع گرفته وآنها را به قتل 

 .دنند ویا اینکه کمربند بمب انتحاری را درتن کرده مردم مظلوم را انفجار میدهمیرسان

هنگامیکه از زن افغان میشنیدند تصاویری را که همیشه در تلویزیون های خود دیده 

جاهل یک خانم پژمرده درزیر چادری که مورد لت وکوب قمچین بدستان ) بودند

ربیان وسایرکشورهای پیشرفته برای غ. درزیرنظرشان متصور بود( قراردارد

غیراسالمی این چنین افهام وتفهیم شده است که همین دین اسالم است که تروریزم وانسان 

کشی را درتمام جهان ترویج نموده و مانع اصلی پیشرفت انسانها خصوصاً زن ها در 

 .جوامع اسالمی میباشد

برای : که. کربوددرست در همان زمان این وظیفه من منحیث یک مسلمان  وروشنف

ایشان بفهمانم که اسالم دین وحشت وتروریزم نیست و اسالم هیچگاهی مانع پیشرفت 

به . مسلمانان نگردیده بلکه احکام اسالمی عامل نجات مسلمانان وتمامی بشریت است

درحقیقت اسالم ندارد هیچ عیبی   » :گفته مجاهد وعالم سترگ اسالم سید جمال الدین افغان

 «.است درمسلمانی ماستهرچه عیب 
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از همان . اما به مباحثات وروشنگری اذهان وطرز دید ایشان نمیشد که اکتفا مینمود

زمان به این اندیشه افتیدم که کتابی در مورد زنان افغان در مقایسه به طرز زندگی شان 

امل وعو. با زنانیکه پیرو سایرادیان اند ویا اینکه به هیچ دینی باورمند نیستند بنویسم

اصلی محکومیت زنان افغان را شناسایی کرده وبرای کسانیکه نمیدانند وتصویر خالف 

 .اسالم در اذهانشان ترزیق گردیده این عوامل  را به وضاحت بگیرم

مسلماٌ درجریان تکمیل کتاب مجبور بودم که با زنان از اقشار مختلف ودروالیات مختلفه 

و با زنان  ریاست های امورزنانا مسئولین صحبت های داشته باشم ، بازنان نخبه، ب

به نحو ازانحا مورد خشونت قرارگرفته اند مصاحبه های  مصیبت دیده و کسانیکه عمالً 

 .داستان های مستند وضاحت دهنده مصیبت های زنان اندهمه انجام داده ام که این 

تجارت شان ، که با حقوق زنان ، را کتاب اکثریت آیات و احادیث ودوم درفصل اول 

تا  گنجانیده شده مرتبط است  ...چگونگی حجاب اسالمی ، نکاح شان، حق میراث و

چه  دین اسالممات دارند بدانند که کسانیکه ازدین مقدس اسالم آگاهی ندارند ویا کم معلو

 .جایگاهی را برای زنان قایل شده است

به عنعنات مردود عوامل خشونت مورد بحث قرارگرفته که اکثر این عوامل مربوط 

است که بصورت ( خشونت زن علیه زن ) مسئله جالبتری ذیربط به خشونت ها میباشد 

و نیز مطالب ذیربط به خشونت ها وسایر موضوعات از  همه جانبه به آن پرداخته ام

 .معلومات شما را بیشترخواهد ساختویب سایت ها وآژانس های خبری 

درادیان غیراسالمی، از چگونگی زندگی  یک مقایسه صورت گرفته اززندگی زنان

 .شان ، حقوق وشخصیت شان 

مسلماٌ که درجریان مصاحبه ها و تحقیقات به مشکالتی نیز برخورده ام حتی خطرات 

 . حیاتی در والیات نا امن

هرات، زابل، غزنی، دایکندی، کابل، بغالن، سرپل، )مصاحبه ها درچند والیت کشور

که زنان قهرمان در بدترین شرایط  ونشان دهنده اینستفته صورت گر (بامیان و بدخشان

از مطالعه و. ها میپردازندنا امن به فعالیت های شان در ریاست های زنان وسایر نهاد 

 .مصاحبه های شان میتوانید قسمتی از مشکالت ، فعالیت ها وقهرمانی های شانرا دریابید
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زیادی را منتظر باشید و آنهم قادربه گاه گاهی برای انجام یک مصاحبه باید روز های 

انجام مصاحبه با شخص ویا اداره مربوطه خواهید شد ویا خیر، از جمله من میخواهم 

 :خاطره ای را با شما شریک سازم

طبق . می خواستم با یکی از مسئولین وزارت محترم امورزنان مصاحبه ای انجام دهم

زوزارت خانه ها مصاحبه ای را هرگاه کسی بخواهد با یک  مسئول یکی امقررات 

من یک مکتوب از وزارت اطالعات . معرفی گردد رسمی انجام دهد باید از یک مرجع

وفرهنگ به وزارت امورزنان بردم که این مکتوب با خالصه این متن ارسال شده 

میخواهد اثری پیرامون زنان افغان بنویسد برای شما معرفی  سید نبیل شمیمازاینکه »:بود

به این چندین بار «. امیدواریم معلومات مورد نظر را دراختیارشان قراردهید. گردید

مراجعه کردم؛ با مسئول ارتباطات شان مالقات کردم؛ سواالت را با ایشان وزارت 

کسی حاضرنشد که با من  شریک ساختم وبعداز یک زمان انتظار بیشترازیک سال

ایمل  وزارت متذکرهازطریق ویب سایت  بازهم تالشم را ادامه دادم. مصاحبه انجام دهد

مکرراً با شماره ها تماس شان مسئولین تماس برقرار  جواب درنیافتم؛ بازهمفرستادم اما 

ایشان  شفاعی نظربه هدایتمینمودم تا بالخره یکی از مسئولین وزارت جواب دادند و

دیم شان دوباره یک مکتوب عنوانی شان از وزارت اطالعات وفرهنگ اخذ نموده و تق

بعداز تماس های (. 1397هژدهم جدی سال  10083شماره قیدوارده مکتوب )کردم 

جناب وزیره صاحب نمیخواهند با » پاسخ دادندمکرر سکرتریت وزیره صاحب چنین 

بخواهد   یک نویسنده ای: چقدرناباورکردنیست اینکه  .«شما مصاحبه ای داشته باشند

ترم زنان حتی اورا برای انجام یک مصاحبه کتابی درموردزنان بنویسد ووزارت مح

 .جهت جمع آوری معلومات الزمه اش نپذیرند

اکنون کتابم در . به هرحال من معلومات الزمه را با همه مشکالتش جمع آوری کردم 

 .حال اکمال است

جای دارد از تمامی کسانیکه درتکمیل این کتاب مرا یاری رسانیده اند اظهارسپاس 

خصوصاً خانمم سادنا شمیم که درجمع آوری اطالعات مرا همکاری  .وتشکری نمایم 

 .همه جانبه کرده اند

هرگاه حیات باقی بود با کمک سایر علما وشخصیت های فرهنگی، کوشش خواهم نمود 

که این اثررا بزبان انگلیسی که یک زبان بین المللی است نیز ترجمانی نموده و به نشر 

دین اسالم دین تروریستی نیست و زنان : جهانیان بدانند اینکهتا همه . خواهم رساند
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) مسلمان خوشبخترین انسانها درمیان تمامی بشریت میباشند؛ درصورتیکه عوامل دیگر

با عث خشونت علیه شان نگردیده و ازحقوق ( که درکتاب قسماٌ به تفصیل آن پرداخته ام

 .اسالمی وانسانی خود محروم نگردند

را که برمن توان بخشید تا با نوشتن وتالیف این کتاب ( ج)گذارم هللا منان در پایان سپاس

یک فرصت دیگری خدمت گذاری را دریابم و با نوشتن این اثر درروشن ساختن اذهان 

 .نیازمندان کمکی کرده باشم

 ومن هللا توفیق

: که هرگاه درجریان مطالعه  اثرهذا به کدام اشتباه قلمی برخوردید خواهشمندم: نوت

ونیز درصورتیکه ذکر . بنده را متوجه سازید تا درچاپ های بعدی  مشکل مرفوع گردد

منبع در کدام مطلب چاپ شده درکتاب تذکر نیافته باشد عمدی نیست لطفا بنده را متوجه 

 .سازید

 با احترام                                               

 shamims.nabil@gmail.com  :آدرس پست الکترونیکی بنده                
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 فصل اول

 جایگاه زن دراسالم

که در مورد زنان درکالم ،دراین فصل شما بعضی از آیاتی را مطالعه خواهید نمود

 :مطالعه خواهید نمود در مورد زنانپاک الهی نازل شده است وهمچنان احدایثی را 

 :فرمان برداری مردان وزنان     

اِدقِیَن َوالصَّ  اِدقَاِت إِنَّ اْلُمْسِلِمیَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِیَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ

ابَِراِت َواْلَخاِشِعیَن  ابِِریَن َوالصَّ ائِِمیَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِیَن َواْلُمتََصد ِ َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصد ِ

 ُ َ َكثِیًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ َّللاَّ ائَِماِت َواْلَحافِِظیَن فُُروَجُهمْ َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِریَن َّللاَّ لَُهْم َمْغِفَرةً َوالصَّ

 ﴾۳۵االحزاب ایه  ﴿ َوأَْجًرا َعِظیًما

پیشه و مردان و ن و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادتمردا

دهنده  زنان راستگو و مردان و زنان شكیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه

دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانى كه خدا را فراوان یاد  و مردان و زنان روزه

 آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است [ همه]مى كنند خدا براى 

ُ َوَرسُولُهُ أَْمًرا أَْن یَُكوَن لَُهُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرهِ   َوَمْن مْ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاَّ

َ َوَرسُولَهُ فَقَْد َضلَّ َضاَلًَل ُمبِینًا  ﴾۳۶االحزاب ایه  ﴿ یَْعِص َّللاَّ

وجایز نیست برای مرد مومن وزن مومنه چون مقرر کند خدا ورسول او کاری را که باشد 

برآنها اختیار درکار ایشان وهرکه نافرمانی کند خدا ورسول اورا پس هر آئینه گمراه شد به 

 .ظاهرگمرائی 

 :آفرینش مرد وزن

ةً َوَرْحمَ  ةً إِنَّ فِي َوِمْن آیَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَها َوَجعََل بَْینَُكْم َمَودَّ

  ذَِلَك ََلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

  21 هروم ایال

 

وجود وی روزجه اش را براورد تا به ان انس اول از خاک تنها ادم ع را افرید سپس از 

زن ومرد یک نوع محبت والفت خاص قائم فرمود )وتسکین بگیرد وفطرتا بین هردوجنس

تا مقصود ازدواج حاصل شود چنانچه دراثرامیزش هردوصنف نسل انسان درزمین 

 .منتشرشد

 :رد اطاعت از پدر ومادرمودر
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ْنَساَن بَِواِلَدْیهِ  ْینَا اْْلِ هُ ُكْرًها َوَوَضعَتْهُ ُكْرًها َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاََلثُوَن  َوَوصَّ إِْحَسانًا َحَملَتْهُ أُمُّ

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَ  هُ َوبَلََغ أَْربَِعیَن َسنَةً قَاَل َرب  ْنعَْمَت َعلَيَّ َشْهًرا َحتَّى إِذَا بَلََغ أَشُدَّ

یَّتِي إِن ِي تُْبُت إِلَْیَك َوإِن ِي ِمَن َوَعلَى َواِلَديَّ وَ  أَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُر ِ

 (۱۵آیه  األحقاف سوره)  اْلُمْسِلِمینَ 

وامر کردیم انسان را که به پدرومادرش نیکویی کند برداشت درشکم اورا مادراو به مشقت 

وجدا کردن او از شیر سی ماه است وتا چون  وزائیده است اورا با مشقت ومدت حمل او

رسید انسان به کمال قوت خود ورسید به چهل سالگی گفت ای پروردگارم الهام کن مرا با 

اینکه شکرکنم نعمت تورا آن نعمت که انعام کرده برمن وبروالدین من واینکه کنم کارنیکو 

جوع کرده ام بسوی تو که بپسندی آنرا وصالحیت بخش برمن دراوالد من هرآهینه من ر

 وبه تحقیق من از فرمانبردارانم

ْدِق أُولَئَِك الَِّذیَن نَتَقَبَّلُ َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َونَتََجاَوُز َعْن َسی ِئَاتِِهْم فِي أَْصَحابِ اْلَجنَّةِ َوعْ  دَ الص ِ

  الَِّذي َكانُوا یُوَعُدونَ 

 (۱۶آیه  األحقاف سوره)     

آنانند که به تحقیق قبول میکنیم اعمال ایشان نیک اعمال ایشانرا ودرمیگذریم ازبدی آنجماعه 

های ایشان این گروه داخل اند دراهل بهشت وعده راست خدا آنچه را به ایشان وعده داده 

 ستا

ٍ لَُكَما أَتَِعَدانِنِي أَْن أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت  َ َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْیِه أُف  اْلقُُروُن ِمْن قَْبِلي َوُهَما یَْستَِغیثَاِن َّللاَّ

ِلینَ  ِ َحقٌّ فَیَقُوُل َما َهذَا إَِلَّ أََساِطیُر اْْلَوَّ  (۱۷آیه  األحقاف سوره)  َوْیلََك آِمْن إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

ه به پدر ومادر خود گفت بیزارم از هردوی شما آیا وعده میدهید مرا که برآورده کوآن

حاالنکه گذشته اند گروه های بسیار پیش ازمن وآن هردو فریاد میکنند به ( از قبر)میشوم

وای برتو ایمان بیار بیشک وعده هللا راست است پس گوید نیست ( درحالیکه میگویند) خدا

 .این وعده مگر افسانه های پیشینان

 

 :طفل جنسیت

مردم ما هنوز )تا این نزدیکى ها مردم فکر میکردند که جنس طفل توسط زن تعیین میگردد 

و بعضا فکر میشد که ممکن هردو پدرو (. هم به این عقیده اند که زن شان دختر زا است

 .بازى کنندمادر در تعیین جنسیت طفل نقش 

  .اما قرآن واضح ساخته بود که جنسیت از قطره منى مرد نشأت میکند

ْوَجْیِن الذََّكَر َواْْلُْنثَى  ﴾۴۶﴿ ِمْن نُْطفٍَة إِذَا تُْمنَى﴾۴۵﴿ َوأَنَّهُ َخلََق الزَّ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA_%D8%B7%D9%81%D9%84?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD9mKqlLtGVzH76bXU50vqFIw3A9WIfh4Ru8vmCPuQLW8PWdRZWPRPyjh3D00YwiYms3B-Gzw_xVQ42pNsOf_Ff-pe9NV3zLGEdB2nw6ieu6W46mHbbgS19FAf_3J2DQE1rmOHEEamrJwRGsFoO4ktVMofhB5q1sbyS0IUKXyZHWvWGGaAW7Ngb91X1ooXX7PN0R9hTlkntjEU5d1ehNaae67kzreMJNZ4wuGHO&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA_%D8%B7%D9%81%D9%84?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD9mKqlLtGVzH76bXU50vqFIw3A9WIfh4Ru8vmCPuQLW8PWdRZWPRPyjh3D00YwiYms3B-Gzw_xVQ42pNsOf_Ff-pe9NV3zLGEdB2nw6ieu6W46mHbbgS19FAf_3J2DQE1rmOHEEamrJwRGsFoO4ktVMofhB5q1sbyS0IUKXyZHWvWGGaAW7Ngb91X1ooXX7PN0R9hTlkntjEU5d1ehNaae67kzreMJNZ4wuGHO&__tn__=%2ANK-R
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 (۴۶و ۴۵نجم آیه ) 

 (.دررحم)واینکه او آفرید جفت نروماده را از نطفه وقتیکه ریختانده شود 

ٍ یُْمنَى} ى{} أَلَْم یَُك نُْطفَةً ِمْن َمنِي  ْوَجْیِن الذََّكَر َواْْلُْنثَى{}ثُمَّ َكاَن َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّ  {فََجعَلَ ِمْنهُ الزَّ

 (۳۹-۳۷القیامه )

آیا نبوده انسان بجز از یک قطره ازمنی که انداخته میشد باز بود خون بسته پس بیافرید 

  .پس آفرید از آن جفت نروماده را خدا پس درست اندام کرد

 :ازنظر ساینس

در قرن . پیشرفت علم جنیتیک و بیولوژى مالیکولیر صحت این معلومات را تصدیق نمود

  .بیستم دانسته شد که جنسیت طفل توسط حجرات سپرم مرد تعیین میگردد

هر چهل و شش کروموزوم معین کننده ساختمان . عامل تعیین جنسیت کروموزومها اند

این . انسان است که از آن جمله دو عدد آن بنام کروموزومهاى جنسى یاد میشوند

خاطر شباهت شکل شان به )به  Xو Xو در زنان  Xو Yکروموزومهاى جنسى در مردان 

 Yخصوصیات زنانه و کروموزوم  Xکروموزوم . نامگذارى شده اند( این حروف

 .خصوصیات مردانه را انتقال میدهد

انسان یا طفل جدید از اثر یکجا شدن یکى ازین دو کروموزومها که در زن و تشکیل یک 

حجره جنسى زن به دو حجره تقسیم شده . مرد به قسم جوره وجود دارند، صورت میگیرد

در حالیکه حجره جنسى مرد وقتى تقسیم میشود . که هر کدام صرف خصوصیات زنانه دارد

. دارد نام Yو دیگر کروموزوم Xکروموزوم  دو نوع مختلف سپرم را میسازد که یکى آن

یکجا شود طفل داراى  Xدارد با سپرم حاوى کروموزوم  Xوقتى که تخمه زن که کروموزم 

 Xو اگر تخمه زن که صرف کروموزم . بوده یعنى دختر تولد میشود XXکروموزوم هاى 

 YXمهاى یکجا شود، طفل داراى کروموزو Yداشته میتواند با سپرم داراى کروموزوم 

 .بوده یعني پسر تولد میشود

درحالیکه در اکثریت جوامع فکر میشد که . پس جنسیت طفل توسط سپرم مرد تعیین میشود

 .تعیین جنسیت مربوط زن است و زنان به خاطر زادن دختر تحقیر میشدند

چهارده صد سال قبل قرآن این خرافات را رد نموده و موضوعى را بیان نموده بود که 

 .ه حقیقت آن پى برده ایمحاالب

 

 :در مورد دختران زنده بگورشده

ِ ذَْنٍب قُتِلَتْ ﴾۸﴿ َوإِذَا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَتْ   ﴾۹﴿ بِأَي 

 (9و۸یرآیه سوره التکو )
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 .ووقتیکه از دختر زنده درگورشده پرسیده شود که بکدام گناه کشته شده:  ترجمه 

دختران شانرا با انتهای بی رحمی زنده بگور درعرب جاهلیت رواج بود که پدران : تفسیر

بعضی از سبب تنگدستی وبیم مصرف عروسی وبعضی از جهت عار از نزد . میکردند

قرآن کریم آنها را آگاه ساخت که از این دخترهای مظلوم پرسیده میشود : اینست که . داماد

ن بدست خود شان است که بکدام گناه کشته شده اند وپدران خیال نکنند که اختیار اوالد شا

وهرستمی که به آنها کنند حق دارند بلکه جرم کشتن اوالد خصوصاً زنده بگور کردن  نسبت 

 .به قتل بیگانه ودیگر نوع کشتن سنگین تراست

 :آیاتی برای نگاه کردن ، زینت و حفاظت عورت 

َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَعُونَ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َویَْحفَُظوا    فُُروَجُهْم ذَِلَك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ َّللاَّ

 (30لنورآیت  سوره ا) 

تر است  به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه این براى آنان پاكیزه

 زیرا خدا به آنچه مى كنند آگاه است 

أَْبَصاِرِهنَّ َویَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َوََل یُْبِدیَن ِزینَتَُهنَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن 

اِء بُعُولَتِِهنَّ َوْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجیُوبِِهنَّ َوََل یُْبِدیَن ِزینَتَُهنَّ إَِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَ 

أَْو َما نَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَْو أَْبنَائِهِ 

ْفِل الَِّذیَن لَْم یَْظَهرُ  َجاِل أَِو الط ِ ْربَِة ِمَن الر ِ وا َعلَى َعْوَراِت َملََكْت أَْیَمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعیَن َغْیِر أُوِلي اْْلِ

ِ َجِمیعًا أَیُّهَ  اْلُمْؤِمنُوَن  النسآءِء َوََل یَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِلیُْعلَمَ َما یُْخِفیَن ِمْن ِزینَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ

 (31سوره النور آیه )   لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

فرو بندند و پاكدامنى ورزند و [ نامحرمىاز هر ]و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را 

زیورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را 

اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران [ فرو]بر سینه خویش 

شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران 

نیازند بى [ از زن]خود یا كنیزانشان یا خدمتكاران مرد كه [ همكیش]خواهرانشان یا زنان 

به ]اند آشكار نكنند و پاهاى خود را  نان وقوف حاصل نكردهیا كودكانى كه بر عورتهاى ز

نكوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مى دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [ اى به زمین گونه

 به درگاه خدا توبه كنید امید كه رستگار شوید [ از مرد و زن]

 :به ارتباط نکاح

ُ ِمْن فَْضلِِه َوأَْنِكُحوا اْْلَیَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ  اِلِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِهُم َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِلیمٌ   (32سوره النور آیه )   َوَّللاَّ
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همسران خود و غالمان و كنیزان درستكارتان را همسر دهید اگر تنگدستند خداوند آنان  بى

 نیاز خواهد كرد و خدا گشایشگر داناست را از فضل خویش بى 

 :درباره حجاب وروسری

ِلَك أَْدنَى أَْن یَا أَیَُّها النَّبِيُّ قُْل ِْلَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِهنَّ ِمْن َجاَلبِیبِِهنَّ ذَ 

ُ َغفُوًرا َرحِ   ﴾۵۹سوره الحزاب آیه﴿ یًمایُْعَرْفَن فاََل یُْؤذَْیَن َوَكاَن َّللاَّ

که فروگذارند چیزی برخود  وزنان مسلمان  اى پیامبر بگو بزنان خود ودختران خود:ترجمه 

این نزدیکتراست به آنکه شناخته شوند پس ایذا داده نشوند ایشان و هست  از چادر های خود

 خدا آمرزنده مهربان

ازچادرخودرا پایین سر برچهره خویش یعنی برعالوه پوشیدن بدن خود یک قسمت : تفسیر

اویزان کنند درروایت است که دراثرنزول این آیت زنان مسلمان درهنگام خروج از خانه 

ازاین ثابت . ها بدن وچهره خودرا چنان میپوشند که فقط یک چشم برای دیدن را باز میماند

 .شد که درزمان فتنه باید زنان آزاد وکنیز چهره ای خود را بپوشند

 :درمورد محبت بازنان  حدیثیت و آ

ةِّ والَخیلِّ  َن الذََّهبِّ والفِّضَّ َن النسآءءِّ والبَنیَن والقَنطیرِّ الُمقَنَطَرةِّ مِّ ُزیَِّّن لِّلنّاسِّ ُحبُّ الشََّهوتِّ مِّ

ندَهُ ُحسُن الَمءاب َمةِّ واالَنعمِّ والَحرثِّ ذلَِّك َمتُع الَحیوةِّ الدُّنیا وهللاُ عِّ  الُمَسوَّ

 (14آیه  سوره آل عمران)

زینت داده شده برای مردم محبت چیزهای خوب اززنان وفرزندان وخرانه های جمع شده 

این است فایده کردن زندگی دنیا . ازطال ونقره واسپان داغ نهاده شده وچهارپایان وزراعت

 وخدا نزدیک اوست نیکو جای بازگشت

( ص)ت رسول هللا چون مردم به سبب عیش ازدنیا غافل میشوند از اینرو حضر: تفسیر

از ( ٢۷٤٠)صحیح مسلم حدیث  و ( ٥٠۹٦)این حدیث در صحیح بخاری حدیث :) فرمودند

ما ترک بعدی فتنة اضر علی الرجال من ) (عنه روایت شده است  هللا  أسامه بن زید رضی 

 .بعداز من هیچ فتنه مضر تربرمردان از فتنه زنان فتنه نمیباشد (ا لنساء

عفاف وکثرت فرزندان باشد پس آن مذموم نیست بلکه مطلوب ومندوب بلی اگر مطلب از زن 

بهترین متاع دنیا زن نیکوست : درمورد ایشان میفرمایند( ص)چنانچه حضرت پیغمبر. است

بطرف او ببیند خرسند میگردد ، اگر حکمی کند اطاعت میکند ( شوهرش)که اگر مرد

 .ودرغیاب او عصمت خود ومال او را نگهمیدارد

یکه برآنها داغ مینهند ویا اسپانیکه بردست وپا وپیشانی نشان های قدرتی دارند یا اسپ اسپان

 های که درچراگاه رهاشده باشند 
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نجات ابدی از این اشیا حاصل نمیشود فقط دردنیا فایده چند روز حاصل میگردد اگرکامیابی 

( ج)تقرب الهیمستقبل ومسیر خوب میخواهند نزد خدا خواهند یافت راه خرسندی وحصول 

 .را باید بیندیشند

 :درباره گرایش به همجنسان

َجاَل َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النسآءِء بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُونَ   إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الر ِ

 (81سوره اعراف آیه )

 هرآهینه میروید بسوی مردان بشهوت بجززنان بلکه شما گروه مسرفانید

بلکه ارتکاب این فعل مخالف فطرت، دلیل است .یک گناه نمیباشیدشما تنها مرتکب : تفسیر

 .براینکه شما از حدود انسانیت تجاوز کرده اید

سوره اعراف )  َوَما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إَِلَّ أَْن قَالُوا أَْخِرُجوهُْم ِمْن قَْریَتُِكْم إِنَُّهْم أُنَاٌس یَتََطهَُّرونَ 

 ( 82آیه

این نبود كه گفتند آنان را از شهرتان بیرون كنید زیرا هرآهینه ایشان ولى پاسخ قومش جز 

 مردمی اند که پاکی میخواهند

 (83سوره اعراف آیه )  فَأَْنَجْینَاهُ َوأَْهلَهُ إَِلَّ اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن اْلغَابِِرینَ 

 یماش را غیر از زنش كه از زمره باقیماندگان بود نجات داد پس او و خانواده

آخرین گفتار آنها این بود که چون ایشان خودرا پاک ومارا پلید میدانند پاک را با پلید : تفسیر

( ج)چکار؟ باید اینها را از مساکن شان بیرون کنیم تا منازعه روزانه خاتمه یابد وخداوند

که با اهل آن . قوم لوط را با صحت ،عزت، عافیت وسالمت از ان شهرکشید بجز اززن او

می آمد به ( ع)باالی شان نازل شد ارتباط داشت وهرمهمانی که نزد لوط بته مصیده ک

ویا بقول بعضی دربین زنان . ایشان مخبری میکرد ومردم را به اعمال زشت ترغیب مینمود

به هرحال به همه فاسدین .مانند مردان مساحقه مروج شده بود وزن مذکور مبتالی آن بود

 .عذاب فرود آمدکه درآن قریه باقی ماندند 

انسانهای پیدا میشوند که برعالوه اینکه فعل  21در عصر حاضر قرن : تبصره نویسنده

( خالف عقاید مذهبی مردم که اکثریت نفوس جامعه شانرا عیسویان تشکیل میدهد)لواطت  

یک فعل دیگر همجنس گرایی را که ازدواج زن با زن است نیز مجازدانسته اند کسانیکه 

ً کشور هالند شاید به مراتب به انسانهای در کشور ها ی اروپایی زندگی میکنند خصوصا

با جالبتر اینکه چنین اشخاص، مرد با مرد عروسی کرده و زن با زن،:برخورده اند که

 ."من با جنس مخالف نه بلکه با جنس هم نوعم ازدواج کرده ام ":افتخار یاد میکنند که
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انسان آزاد بدنیا میاید »:قناعت بدهد اینست که میگویندیک دلیل که تنها میتواند خود شانرا 

 «.و باید آزاد زندگی کند

 .کمال بی حرمتی به حدود انسانیت وشرافت انسان! واینست

زیرا . این چنین اشخاص در مرتبه پایین تر از حیوانات قرار دارند به نظر ما مسلمانان، 

ندیده باشید که دو حیوان نر ویا  حتی حیوانات جنس مخالفشان را میشناسند و هیچگاهی

 .دوحیوان ماده باهم نزدیک شده باشند

 :شهادت چهار تن منحیث گواه برای ارتکاب زنا

تِي یَأْتِیَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائِكُْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَْیِهنَّ أَْربَعَةً ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فَأَْمِسكُ وُهنَّ فِي َوالالَّ

ُ لَُهنَّ َسبِیاًل  اْلبُیُوتِ   (15النسآء آیه )  َحتَّى یَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو یَْجعََل َّللاَّ

بر آنان [ مسلمانان]شوند چهار تن از میان خود و از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا مى 

ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد را در خانه [ زنان]گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان 

 یا خدا راهى دهد براى آنان 

ابً  َ َكاَن تَوَّ )  ا َرِحیًماَواللَّذَاِن یَأْتِیَانَِها ِمْنُكْم فَآذُوُهَما فَِإْن تَابَا َوأَْصلََحا فَأَْعِرُضوا َعْنُهَما إِنَّ َّللاَّ

  (16النسآء آیه 

شوند آزارشان دهید پس اگر توبه مى  و از میان شما آن دو تن را كه مرتكب زشتكارى

 پذیر مهربان است  كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنید زیرا خداوند توبه

 :بین زن وشوهر راه های اصالح

إِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن یُِریَدا  ََ ُ إِْصاَلًحا یَُوف ِِق َّللاَّ

َ َكاَن َعِلیًما َخبِیًرا  بَْینَُهَما إِنَّ َّللاَّ

 (35آیه  النسآء ) 

و [ شوهر]بیم دارید پس داورى از خانواده آن [ زن و شوهر] و اگر از جدایى میان آن دو 

ى تعیین كنید اگر سر سازگارى دارند خدا میان آن دو سازگار[ زن]داورى از خانواده آن 

 خواهد داد آرى خدا داناى آگاه است 

 :انتخاب وترجیح در نکاحدرمورد 

ِكُحوا َوََل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ َوَْلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتُْكْم َوََل تُنْ 

ُ اْلُمْشِرِكیَن َحتَّى یُْؤِمنُوا َولَعَْبٌد ُمْؤِمٌن  َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم أُولَئَِك یَْدعُوَن إِلَى النَّاِر َوَّللاَّ

 یَْدعُو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َویُبَی ُِن آیَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم یَتَذَكَُّرونَ 
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 (221قره آیهسوره ب ) 

اورند قطعا كنیز با ایمان بهتر از زن مشرك است و با زنان مشرك ازدواج مكنید تا ایمان بی

او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهید تا ایمان بیاورند [ زیبایى]هر چند 

شما ]قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد آنان 

به سوى بهشت و آمرزش [ شما را] خوانند و خدا به فرمان خود به سوى آتش فرا مى[ را

 گرداند باشد كه متذكر شوند  خواند و آیات خود را براى مردم روشن مى مى

 :محرمات درنکاح

)  َوََل تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكْم ِمَن النسآءِء إَِلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْقتًا َوَساَء َسبِیاًل 

 (۲۲النسآء آیه 

اند نكاح مكنید مگر آنچه كه پیشتر رخ داده  و با زنانى كه پدرانتان به ازدواج خود درآورده

 . دشمنى و بد راهى بوده است[ مایه]است چرا كه آن زشتكارى و 

اتُُكمْ َوَخاََلتُُكْم َوبَنَاُت  َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ َمْت َعلَْیُكْم أُمَّ َهاتُكُُم ُحر ِ اْْلَخِ َوبَنَاُت اْْلُْخِت َوأُمَّ

تِي فِي ُحُجوِرُكمْ  َهاُت نَِسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم الالَّ َضاَعِة َوأُمَّ تِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمَن الرَّ ِمْن  الالَّ

تِي َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَِإْن لَْم تَُكونُوا َدَخْلتُْم بِِهنَّ   فَاَل ُجنَاَح َعلَْیُكْم َوَحاَلئُِل أَْبنَائُِكُم الَِّذیَن ِمْن نَِسائُِكُم الالَّ

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحیًما  (۲۳النسآءآیه ) ﴿ أَْصاَلبُِكْم َوأَْن تَْجَمعُوا بَْیَن اْْلُْختَْیِن إَِلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ َّللاَّ

هایتان و خواهرانتان و عمه بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و [ نكاح اینان]

اند و  خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان كه به شما شیر داده

در دامان [ آنها دختران]خواهران رضاعى شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان كه 

اید بر  مبستر نشدهاید پس اگر با آنها ه اند و با آن همسران همبستر شده شما پرورش یافته

خودتان هستند  و زنان پسرانتان كه از پشت[ كه با دخترانشان ازدواج كنید]شما گناهى نیست 

و جمع دو خواهر با همدیگر مگر آنچه كه در گذشته رخ داده باشد كه خداوند آمرزنده 

 .مهربان است 

 :درمورد مهرزنان

 النسآء ) فَِإْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفًسا فَكُلُوهُ َهنِیئًا َمِریئًاَوآتُوا النسآءَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً 

 ( ۴آیه

اى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان  و مهر زنان را به عنوان هدیه

 چیزى از آن را به شما واگذاشتند آن را حالل و گوارا بخورید 

 :ان و اخذ ننمودن دوباره حق مهررفتار به شایستگی  بازن 

ثُوا النسآءَء َكْرًها َواَل تَْعُضلُوُهنَّ لِّتَْذَهبُوا بِّبَْعضِّ مَ  لُّ لَُكْم أَْن تَرِّ یَن آَمنُوا اَل یَحِّ ا آتَْیتُُموُهنَّ یَا أَیَُّها الَّذِّ

ُروُهنَّ بِّاْلَمْعُروفِّ  َشٍة ُمبَیِّّنٍَة َوَعاشِّ ْهتُُموُهنَّ فَعََسى أَْن تَْكَرُهوا َشْیئًا إِّالَّ أَْن یَأْتِّیَن بِّفَاحِّ فَإِّْن َكرِّ

ُ فِّیهِّ َخْیًرا َكثِّیًرا  (۱۹النسآء آیه )  َویَْجعََل َّللاَّ



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

26 

 

اید براى شما حالل نیست كه زنان را به اكراه ارث برید و آنان  اى كسانى كه ایمان آورده

برید مگر [ از چنگشان به در]اید  را زیر فشار مگذارید تا بخشى از آنچه را به آنان داده

آنكه مرتكب زشتكارى آشكارى شوند و با آنها بشایستگى رفتار كنید و اگر از آنان خوشتان 

 دهد  نیامد پس چه بسا چیزى را خوش نمى دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى

اُهنَّ قِْنَطاًرا فَاَل تَأُْخذُوا ِمْنهُ َشْیئًا أَتَأُْخذُونَهُ َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْیتُْم إِْحدَ 

 (۲۰النسآء آیه ﴿ بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبِینًا

ستانید و به یكى از آنان مال [ پیشین خود]به جاى همسر [ دیگر]و اگر خواستید همسرى 

را به بهتان و گناه [ مال]خواهید آن  فراوانى داده باشید چیزى از او پس مگیرید آیا مى

  آشكار بگیرید

 ﴾۲۱آیه  النسآء ﴿ َوَكْیَف تَأُْخذُونَهُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخذَْن ِمْنُكْم ِمیثَاقًا َغِلیًظا

ستانید با آنكه از یكدیگر كام گرفته اید و آنان از شما پیمانى  را مى[ مهر]و چگونه آن 

  اند استوار گرفته

 

 :درمورد حیض وآمیزش بازنان

یَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحیِض قُْل هَُو أَذًى فَاْعتَِزلُوا النسآءَء فِي اْلَمِحیِض َوََل تَْقَربُوهُنَّ َحتَّى  ََ
ابِیَن َویُحِ  َ یُِحبُّ التَّوَّ ُ إِنَّ َّللاَّ ْرَن فَأْتُوهُنَّ ِمْن َحْیُث أََمَرُكُم َّللاَّ بُّ یَْطُهْرَن فَِإذَا تََطهَّ

ِرینَ   ﴾۲۲۲سوره بقره آیه ﴿ اْلُمتََطه ِ

پرسند بگو آن رنجى است پس هنگام عادت ماهانه مى [ زنان]از تو در باره عادت ماهانه 

زنان كناره گیرى كنید و به آنان نزدیك نشوید تا پاك شوند پس چون پاك شدند [ آمیزش با]از 

كاران و پاكیزگان  آمیزش كنید خداوند توبهاز همان جا كه خدا به شما فرمان داده است با آنان 

 را دوست مى دارد 

َ َواْعلَُموا أَنَّ  ُموا ِْلَْنفُِسُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ ُكْم ُماَلقُوهُ نَِساُؤكُْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشئْتُْم َوقَد ِ

ِر اْلُمْؤِمنِینَ   ﴾۲۲۳سوره بقره آیه  ﴿ َوبَش ِ

آیید [در]كه خواهید به كشتزار خود [ و هر گونه]زنان شما كشتزار شما هستند پس از هر جا 

و آنها را براى خودتان مقدم دارید و از خدا پروا كنید و بدانید كه او را دیدار خواهید كرد و 

 مژده ده [ به این دیدار]مؤمنان را 

 :در مورد طالق زنان

َ َربَُّكْم ََل تُْخِرُجوهُنَّ یَا أَیَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَ  ةَ َواتَّقُوا َّللاَّ لَّْقتُمُ النسآءَء فََطل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّ

ِ َوَمْن یَتَعَدَّ حُ  ِ ِمْن بُیُوتِِهنَّ َوََل یَْخُرْجَن إَِلَّ أَْن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة ُمبَی ِنٍَة َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ  فَقَْد ُدوَد َّللاَّ

َ یُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا  ﴾۱الطالق آیه ﴿ َظلََم نَْفَسهُ ََل تَْدِري لَعَلَّ َّللاَّ
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عده آنان طالقشان گویید و حساب آن [ بندىزمان]اى پیامبر چون زنان را طالق گویید در 

هایشان بیرون مكنید و عده را نگه دارید و از خدا پروردگارتان بترسید آنان را از خانه 

بیرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند این است احكام الهى و هر كس 

دانى شاید خدا پس از  فراتر نهد قطعا به خودش ستم كرده است نمى[ پاى]از مقررات خدا 

 این پیشامدى پدید آورد 

ُروٍف أَْو فَاِرقُوهُنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِیُموا فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمعْ 

َ یَْجعَلْ  ِ َواْلیَْوِم اَْلِخِر َوَمْن یَتَِّق َّللاَّ ِ ذَِلُكْم یُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِاّلِلَّ لَهُ  الشََّهاَدةَ ّلِِلَّ

 ﴾۲الطالق آیه﴿ َمْخَرًجا

به شایستگى نگاهشان دارید یا به شایستگى از آنان جدا [ یا]پس چون عده آنان به سر رسید 

عادل را از میان خود گواه گیرید و گواهى را براى خدا به پا دارید این [ مرد]شوید و دو تن 

شود و هر كس است اندرزى كه به آن كس كه به خدا و روز بازپسین ایمان دارد داده مى 

 دهد  شدنى قرار مىبراى او راه بیرون[ خدا]روا كند از خدا پ

َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد  ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنَّ َّللاَّ ُ ِلكُل ِ َویَْرُزْقهُ ِمْن َحْیُث ََل یَْحتَِسُب َوَمْن یَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ َجعََل َّللاَّ

 ﴾۳الطالق آیه ﴿ َشْيٍء قَْدًرا

رساند و هر كس بر خدا اعتماد كند او كند به او روزى مى و از جایى كه حسابش را نمى 

رساننده است به راستى خدا براى هر چیزى خدا فرمانش را به انجام براى وى بس است

 اى مقرر كرده است  اندازه

تُُهنَّ ثاََلثَةُ أَشْ  ئِي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّ ئِي لَْم یَِحْضَن َوالالَّ ُهٍر َوالالَّ

َ یَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا الطالق  ﴿ َوأُوََلُت اْْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن یََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن یَتَِّق َّللاَّ

 ﴾۴آیه

[ بینند یا نهكه خون مى ]نومیدند اگر شك دارید [ ماهانه]دیدن و آن زنان شما كه از خون

و [ شان سه ماه است نیز عده]اند  خون ندیده[ هنوز]كه [ دخترانى]عده آنان سه ماه است و 

براى [ خدا]زنان آبستن مدتشان این است كه وضع حمل كنند و هر كس از خدا پروا دارد 

 او در كارش تسهیلى فراهم سازد 

 َ ِ أَْنَزلَهُ إِلَْیُكْم َوَمْن یَتَِّق َّللاَّ  ﴾۵الطالق آیه  ﴿  یَُكف ِْر َعْنهُ َسی ِئَاتِِه َویُْعِظْم لَهُ أَْجًراذَِلَك أَْمُر َّللاَّ

این است فرمان خدا كه آن را به سوى شما فرستاده است و هر كس از خدا پروا كند بدیهایش 

 را از او بزداید و پاداشش را بزرگ گرداند 
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وُهنَّ ِلتَُضی ِقُوا َعلَْیِهنَّ َوإِْن ُكنَّ أُوََلِت َحْمٍل  أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَلَ  تَُضارُّ

 بَِمْعُروٍف فَأَْنِفقُوا َعلَْیِهنَّ َحتَّى یََضْعَن َحْملَُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوأْتَِمُروا بَْینَُكمْ 

 ﴾۶الطالق آیه﴿ َوإِْن تَعَاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى

خویش آنان را جاى دهید و به آنها آسیب  سكونت دارید به قدر استطاعت[ خود]همانجا كه 

مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ كنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع [ و زیان]

دهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگى  شیر مى[ بچه]حمل كنند و اگر براى شما 

[ زن]با هم به دشوارى كشید [ در این مورد]میان خود به مشورت پردازید و اگر كارتان 

 (۶)شیر دهد [ بچه را]دیگرى 

 :درمورد حالل بودن غذا اهل کتاب و نکاح بازنان 

 اْلیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّی ِبَاُت َوَطعَاُم الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم 

اهل کتاب حالل است برشما ( ذبایح)امروز حالل کرده شده برای شما چیزهای پاکیزه وطعام 

 وطعام شما حالل است برایشان

ِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم إِذَا آتَْیتُُموهُنَّ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمؤْ 

یَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ  َوهَُو أُُجوَرهُنَّ ُمْحِصنِیَن َغْیَر ُمَسافِِحیَن َوََل ُمتَِّخِذي أَْخَداٍن َوَمْن یَْكفُْر بِاْْلِ

 ﴾ ۵المائده آیه ﴿ ِرینَ فِي اَْلِخَرِة ِمَن اْلَخاسِ 

پیش ازشما . وحالل کرده شده برای شما زنان پاکدامن مسلمان وزنان پاکدامن اهل کتاب

ونه دوست ( زناکنندگان)نه شهوت رانندگان . وقتیکه بدهید مهرایشانرا درقید نکاح آورندگان

 گیرندگان پنهانی

 :حرمت نکاح با زنان مشرکات

اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ َوَْلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتُْكْم َوََل تُْنِكُحوا َوََل تَْنِكُحوا 

ُ اْلُمْشِرِكیَن َحتَّى یُْؤِمنُوا َولَعَْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم أُولَئَِك یَْدعُوَن إِلَى النَّ  اِر َوَّللاَّ

 ﴾۲۲۱البقره آیه﴿ ْدعُو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َویُبَی ُِن آیَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم یَتَذَكَُّرونَ یَ 

و با زنان مشرك ازدواج مكنید تا ایمان بیاورند قطعا كنیز با ایمان بهتر از زن مشرك است 

او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهید تا ایمان بیاورند [ زیبایى]هر چند 

شما ]قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد آنان 

به سوى بهشت و آمرزش [ شما را]خوانند و خدا به فرمان خود  به سوى آتش فرا مى[ را

 گرداند باشد كه متذكر شوند  دم روشن مىخواند و آیات خود را براى مر مى

 :عدالت با ایتامدرمورد 
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لُوا اْلَخبِیَث بِالطَّی ِِب َوََل تَأْكُلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَواِلكُ  ْم إِنَّهُ َكاَن َوآتُوا اْلیَتَاَمى أَْمَوالَُهْم َوََل تَتَبَدَّ

 ﴾2النسآء ﴿ ُحوبًا َكبِیًرا

[ خود]ناپاك [ مال]را با [ مرغوب آنان ]و [ مال پاك]دهید و [باز]و اموال یتیمان را به آنان 

 عوض نكنید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید كه این گناهى بزرگ است 

َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع فَِإْن َوإِْن ِخْفتُْم أََلَّ تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النسآءِء 

 ﴾۳النسآء آیه ﴿ ِخْفتُْم أََلَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ذَِلَك أَْدنَى أََلَّ تَعُولُوا

كه شما را پسند [ دیگر]و اگر در اجراى عدالت میان دختران یتیم بیمناكید هر چه از زنان 

افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنى گیرید پس اگر بیم دارید كه به عدالت رفتار نكنید به 

نزدیكتر است [ خوددارى]این [ اكتفا كنید]اید  مالك شده[ از كنیزان]یا به آنچه [ زن آزاد]یك 

 [ وار گردیدو بیهوده عیال]تا به ستم گرایید 

دختران یتیم که تحت پرورش اولیای خود .مده استدراحادیث صحیحه ا: تفسیر

 :نظربه اشتراک درباغ ومال انها دوصورت پیش می آمد.میبودند

اما دختر چون یتیم بود وکسی نداشت که حق .شدندیگاهی مفتون جمال ودارایی دختر هردوم

 .اورا طلب کند به مهرکم وی را درنکاح خود می درآوردند

اما ولی او به خیال اینکه هرگاه کسی . یتیم جمال زیبا نمیداشتوگاهی چنین میبود که دختر 

مالش از تصرف وی خارج میشود وشخص دیگری درمال . دیگربا دختریتیم نکاح کند

این آیات فرود . اوشریک میشود به نکاح وی میپرداخت و لیکن با رغبت باوی بسرنمیبرد

که با دختران یتیم ازدرانصاف پیش  آمد وبه اولیای دختران ارشاد شد که اگر شما میترسید

 . آمده نمیتوانید ودرادای مهرماوجب وحسن معاشرت تقصیرمیورزید، با آنها نکاح مکنید

؛ شما مجازیدکه ازیک الی چهاربرطبق قانون شریعت  ٰبلکه اززنانیکه طرف میل شماست

رت نگردند بنکاح خود دربیارید تا دختران یتیم که شما حامی حقوق ایشانید متحمل خسا

 .وبرشما نیز گناهی نباشد

باید دانست که مسلمانان آزاد را تا چهارنکاح وغالم را تا دونکاح اجازه است که دراحادیث 

نیز تصریح وائمه دین برآن اجماع دارند ودرباره تمام امت همین حکم است تنها حضرت 

 .نظربه خصوصیت وامتیاز خویش زاید براین اجازه داشتند( ص)محمد 

ویا به   گرشما نمیتوانید که بین زنان تان اعتدال وبرابری کنید پس به یک زن اکتفا کنیدا

 .یک کنیز وبیشترآن اکتفا کنید یا با یک منکوحه یک کنیزیا بیشترازآن اکتفا کنید

 : زنان با درمورد بیعت 



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

30 

 

ِ َشْیئًا َوََل یَْسِرْقَن َوََل یَْزنِیَن یَا أَیَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت یُبَایِْعنََك َعلَى  أَْن ََل یُْشِرْكَن بِاّلِلَّ

َك فِي َمْعُروٍف َوََل یَْقتُْلَن أَْوََلَدُهنَّ َوََل یَأْتِیَن بِبُْهتَاٍن یَْفتَِرینَهُ بَْیَن أَْیِدیِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوََل یَْعِصینَ 

 َ َ َغفُوٌر َرِحیمٌ فَبَایِْعُهنَّ َواْستَْغِفْر لَُهنَّ َّللاَّ  ﴾۱۲سوره ممتحنة آیه ﴿  إِنَّ َّللاَّ

با تو بیعت كنند كه چیزى را با [ با این شرط]اى پیامبر چون زنان باایمان نزد تو آیند كه 

هاى حرامزاده خدا شریك نسازند و دزدى نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و بچه 

نیك از تو نافرمانى [ كار]به شوهر نبندند و در [ حیلهو ]پیش دست و پاى خود را با بهتان 

 .نكنند با آنان بیعت كن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند آمرزنده مهربان است

 :انتظار چهار ماه وده روز زنان شوهر مرده

بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ َوالَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َویَذَُروَن أَْزَواًجا یَتََربَّْصَن 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ   ﴾۲۳۴البقره آیه  ﴿ فَاَل ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما فَعَْلَن فِي أَْنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوَّللاَّ

چهار ماه و ده [ همسران]گذارند  میرند و همسرانى بر جاى مى و كسانى از شما كه مى

برند پس هرگاه عده خود را به پایان رساندند در آنچه آنان به نحو پسندیده روز انتظار مى 

 دهید آگاه است  درباره خود انجام دهند گناهى بر شما نیست و خداوند به آنچه انجام مى

ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَ  ُ أَنَّكُْم َوََل ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما َعرَّ ِة النسآءِء أَْو أَْكنَْنتُْم فِي أَْنفُِسُكْم َعِلَم َّللاَّ

ا إَِلَّ أَْن تَقُولُوا قَْوًَل َمْعُروفًا َوََل تَْعِزُموا ُعْقَدةَ الن ِ  َكاحِ َحتَّى َستَْذُكُرونَُهنَّ َولَِكْن ََل تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّ

َ َغفُوٌر َحِلیمٌ یَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ َواْعلَُموا أَ  َ یَْعلَُم َما فِي أَْنفُِسُكْم فَاْحذَُروهُ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  ﴿ نَّ َّللاَّ

 ﴾۲۳۵البقره آیه 

[ آن را]خواستگارى كرده یا [ در عده وفات]و در باره آنچه شما به طور سربسته از آنان 

به زودى به یاد آنان [ شما]دانست كه  خدا مى اید بر شما گناهى نیست در دل پوشیده داشته

خواهید افتاد ولى با آنان قول و قرار پنهانى مگذارید مگر آنكه سخنى پسندیده بگویید و به 

عقد زناشویى تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سرآید و بدانید كه خداوند آنچه را در دل دارید 

 ه و بردبار است او بترسید و بدانید كه خداوند آمرزند[ مخالفت]داند پس از  مى

 

 :كسانى كه زنانشان را ظهار مى كنند

ُ یَْسَمُع تََحاُوَرُكَما إِنَّ  ِ َوَّللاَّ ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاَّ َ َسِمیٌع قَْد َسِمَع َّللاَّ  َّللاَّ

 ﴾۱المجادلة آیه ﴿ بَِصیرٌ 

گفتگو میکرد در مورد شوهرش وفریاد میکرد به  بتحقیق شنید هللا سخن ان زن را که باتو

 حضور هللا وخدا میشنود سوال وجواب هردوی شما را بتحقیق هللا شنوا بیناست
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ئِي َولَْدنَُهْم وَ  َهاتُُهْم إَِلَّ الالَّ َهاتِِهْم إِْن أُمَّ لُوَن إِنَُّهْم لَیَقُوالَِّذیَن یَُظاِهُروَن ِمْنكُْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ

َ لَعَفُوٌّ َغفُورٌ   ﴾۲المجادلة آیه  ﴿ ُمْنَكًرا ِمَن اْلقَْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ َّللاَّ

انانیکه ظهار میکنند از میان شما نمیگردند آن زنان مادر ایشان نیستند مادران ایشان 

مگرآنانیکه زائیده اند ایشانرا وهرآئینه ظهار کنندگان میگویند سخن نا معقول ودروغ وبه 

 حقیق هللا عفوکننده آمرزگاه استت

ِلكُْم َوالَِّذیَن یَُظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمَّ یَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أَْن یَتََماسَّا ذَ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ   ﴾۳المجادلة آیه  ﴿ تُوَعظُوَن بِِه َوَّللاَّ

شوند بر ایشان اند پشیمان مى  ظهار مى كنند سپس از آنچه گفتهو كسانى كه زنانشان را 

[ حكمى]اى را آزاد گردانند این  است كه پیش از آنكه با یكدیگر همخوابگى كنند بنده[ فرض]

 دهید آگاه است  شوید و خدا به آنچه انجام مىاست كه بدان پند داده مى 

ُمتَتَابِعَْیِن ِمْن قَْبِل أَْن یَتََماسَّا فََمْن لَْم یَْستَِطْع فَِإْطعَاُم ِست ِیَن ِمْسِكینًا فََمْن لَْم یَِجْد فَِصیَاُم َشْهَرْیِن 

ِ َوِلْلَكافِِریَن َعذَاٌب أَِلیمٌ  ِ َوَرسُوِلِه َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ  ﴾۴المجادلة آیه  ﴿ ذَِلَك ِلتُْؤِمنُوا بِاّلِلَّ

دو ماه [ با زن خود]دسترسى ندارد باید پیش از تماس [ بر آزادكردن بنده]و آن كس كه 

براى آن است [ حكم]پیاپى روزه بدارد و هر كه نتواند باید شصت بینوا را خوراك بدهد این 

حدود خدا و كافران را عذابى پردرد خواهد  كه به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این است

 بود 

 درمورد ميراث:

َجاِل نَِصیبٌ  ا ِللر ِ ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن ِممَّ ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصیٌب ِممَّ  ِممَّ

  قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصیبًا َمْفُروًضا

 ﴾۷النسآء آیه  ﴿

اند سهمى است و  بر جاى گذاشته[ آنان]براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان 

خواهد ]اند سهمى  بر جاى گذاشته[ آنان]از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [ نیز]براى زنان 

 كم باشد یا زیاد نصیب هر كس مفروض شده است[ مال]خواه آن [ بود

 ﴿  َوقُولُوا لَُهْم قَْوًَل َمْعُروفًاَوإِذَا َحَضَر اْلِقْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیُن فَاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ 

 ﴾۸النسآء آیه 

از آن را [ چیزى]حاضر شدند [ ارث]و هر گاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم 

 به ایشان ارزانى دارید و با آنان سخنى پسندیده گویید 



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

32 

 

ُ فِي أَْوََلِدكُْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ  اْْلُْنثَیَْیِن فَِإْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنَتَْیِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَك یُوِصیكُُم َّللاَّ

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ وَ  لٌَد فَِإْن َوإِْن َكانَْت َواِحَدةً فَلََها الن ِْصُف َوِْلَبََوْیِه ِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ

ِه السُُّدُس ِمْن بَْعِد َوِصیٍَّة یُوِصي لَْم یَُكْن لَهُ َولَدٌ َوَوِرثَهُ  ِه الثُّلُُث فَِإْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُم ِ  أَبََواهُ فَِِلُم ِ

 َ ِ إِنَّ َّللاَّ   َكاَن َعِلیًمابَِها أَْو َدْیٍن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم ََل تَْدُروَن أَیُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعًا فَِریَضةً ِمَن َّللاَّ

 ﴾ ۱۱النسآء آیه ﴿ َحِكیًما

كند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى 

دخترى ]از دو تن بیشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترك است و اگر [ و]دختر [ همه ورثه]

یكى باشد نیمى از میراث از آن اوست و براى هر یك از پدر و مادر وى [ بردكه ارث مى 

فرزندى [ متوفى]است این در صورتى است كه [ مقرر شده]یك ششم از ماترك [ متوفى]=

پدر و مادرش از او ارث برند براى [ تنها]داشته باشد ولى اگر فرزندى نداشته باشد و 

و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش یك [ دبرو بقیه را پدر مى ]مادرش یك سوم است 

پس از انجام وصیتى است كه او بدان سفارش كرده یا د ینى [ البته همه اینها]برد ششم مى 

[ این]شما نمى دانید پدران و فرزندانتان كدام یك براى شما سودمندترند [ كه باید استثنا شود]

  استفرضى است از جانب خدا زیرا خداوند داناى حكیم 

بُُع ِممَّ  ا تََرْكَن ِمْن َولَكُْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم یَُكْن لَُهنَّ َولٌَد فَِإْن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إِْن لَْم یَُكْن لَُكْم  بُُع ِممَّ َولٌَد فَِإْن َكاَن لَُكْم َولٌَد بَْعِد َوِصیٍَّة یُوِصیَن بَِها أَْو َدْیٍن َولَُهنَّ الرُّ

ا تََرْكتُْم ِمْن بَْعِد َوِصیٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْیٍن َوإِْن َكاَن َرُجٌل یُوَرُث َكاَللَةً  أَِو اْمَرأَةٌ فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

َر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُِث ِمْن َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُوا أَْكثَ 

ُ َعِلیٌم َحِلیمٌ  ِ َوَّللاَّ  ﴾۱۲النسآء آیه  ﴿ بَْعِد َوِصیٍَّة یُوَصى بَِها أَْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضار ٍ َوِصیَّةً ِمَن َّللاَّ

است اگر آنان فرزندى نداشته باشند و [ شوهران]و نیمى از میراث همسرانتان از آن شما 

پس از انجام وصیتى [ البته]اگر فرزندى داشته باشند یك چهارم ماترك آنان از آن شماست 

و یك چهارم از میراث شما براى [ كه باید استثنا شود]اند یا د ینى  كه بدان سفارش كرده

آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشید و اگر فرزندى داشته باشید یك هشتم براى میراث 

كه ]اید یا د ینى  پس از انجام وصیتى كه بدان سفارش كرده[ البته]ن خواهد بود شما از ایشا

پدر و فرزند و بىبى]=برند كالله و اگر مرد یا زنى كه از او ارث مى [ باید استثنا شود

[ ماترك]باشد و براى او برادر یا خواهرى باشد پس براى هر یك از آن دو یك ششم [ مادر

پس از انجام [ البته]مشاركت دارند [ ماترك]است و اگر آنان بیش از این باشند در یك سوم 

زیانى [ باید استثنا شود به شرط آنكه از این طریق]وصیتى كه بدان سفارش شده یا د ینى كه 

 سفارش خدا و خداست كه داناى بردبار است نرساند این است[ به ورثه]

ا َوََل تَتََمنَّْوا َما فَ  ا اْكتََسبُوا َوِللن َِساِء نَِصیٌب ِممَّ َجاِل نَِصیٌب ِممَّ ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ِللر ِ َل َّللاَّ ضَّ

َ َكاَن بِكُل ِ َشْيٍء َعِلیًما َ ِمْن فَْضِلِه إِنَّ َّللاَّ  ﴾۳۲النسآء آیه ﴿ اْكتََسْبَن َواْسأَلُوا َّللاَّ
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برترى داده آرزو [ دیگر]از شما را بر بعضى  آن بعضى[ سبب]و زنهار آنچه را خداوند به 

از [ نیز]اى است و براى زنان  اند بهره كسب كرده[ به اختیار]مكنید براى مردان از آنچه 

اى است و از فضل خدا درخواست كنید كه خدا به هر  اند بهره كسب كرده[ به اختیار]آنچه 

 چیزى داناست 

َ َوِلكُل ٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي  ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن َوالَِّذیَن َعقََدْت أَْیَمانُُكْم فَآتُوُهْم نَِصیبَُهْم إِنَّ َّللاَّ ِممَّ

  اَكاَن َعلَى كُل ِ َشْيٍء َشِهیدً 

 ﴾ ۳۳النسآء آیه ﴿

اید بر جاى  پیمان بسته[ با آنان]و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و كسانى كه شما 

ایم پس نصیبشان را به ایشان  وارثانى قرار داده[ از مردان و زنان]اند براى هر یك  هگذاشت

 . بدهید زیرا خدا همواره بر هر چیزى گواه است

 

 :حفاظت عورتدر مورد 

 ﴾ ۵سوره المُونون آیه﴿ َوالَِّذیَن هُْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظونَ 

 و آنهایکه اندامهای شهوت رانی خود را نگهدارندگان اند 

 ﴾6سوره المُونون آیه) إَِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُهْم فَِإنَُّهْم َغْیُر َملُوِمینَ 

مگر برزنان خود کنیزانیکه مالک آن شده است دست های شان پس هرآهینه ایشان نیستند 

  انمالمت کرده شده گ

 ﴾۷سوره المُونون آیه ﴿ فََمِن اْبتَغَى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَئَِك ُهُم اْلعَاُدونَ 

 پس هرکه طلب کند سوای آن که منظور شد پس آن جماعه ایشان اند از حد گذشتگان

 

 :مردان وزنان مسلمان دوستان یکدیگرند

بَْعٍض یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َویُِقیُموَن َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِلیَاءُ 

َ َعِزیٌز َحكِ  ُ إِنَّ َّللاَّ َ َوَرسُولَهُ أُولَئَِك َسیَْرَحُمُهُم َّللاَّ َكاةَ َویُِطیعُوَن َّللاَّ اَلةَ َویُْؤتُوَن الزَّ  سوره﴿ یمٌ الصَّ

 ﴾۷۱التوبه آیه 

ان یكدیگرند كه به كارهاى پسندیده وا مى دارند و از كارهاى و مردان و زنان با ایمان دوست

دهند و از خدا و پیامبرش فرمان  ناپسند باز مى دارند و نماز را بر پا مى كنند و زكات مى

 برند آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكیم استمى 
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ُ اْلُمْؤِمنِیَن  َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدیَن فِیَها َوَمَساِكَن َطی ِبَةً فِي َوَعَد َّللاَّ

ِ أَْكبَُر ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ   ﴾۷۲التوبه آیه  سوره ﴿ َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ

آن نهرها [ درختان]خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایى وعده داده است كه از زیر 

به ]سراهایى پاكیزه در بهشتهاى جاودان [ نیز]جارى است در آن جاودانه خواهند بود و 

 و خشنودى خدا بزرگتر است این است همان كامیابى بزرگ [ آنان وعده داده است

 

 :ریدر مورد خلقت و معیاربرت

 

َو َجعَْلناُكْم شُعُوباً َو قَبائَِل ِلتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم  یا أَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى»

َ َعلیٌم َخبیرٌ  ِ أَتْقاُكْم إِنَّ َّللاَّ  ِعْنَد َّللاَّ

 (13سوره حجرات آیه )

ها قرار دادیم تا  ها و قبیلهما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ! اى مردم 

ترین شما نزد خداوند با تقواترین گرامى ( اینها مالك امتیاز نیست،)یكدیگر را بشناسید 

  !شماست خداوند دانا و آگاه است

 

نیز را بر از همین روست که قرآن بر خالف معیارهای مطرح در جوامع انسانی، یک ک

 زنان آزاد بسیاری ترجیح می دهد

 :درمورد ازدواج با کنیزان

َو َل تَْنِكُحوا اْلُمْشِركاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ َو َْلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َو لَْو أَْعَجبَتُْكْم َو َل »

ٌر ِمْن ُمْشِرٍك َو لَْو أَْعَجبَُكْم أُولئَِك یَْدعُوَن تُْنِكُحوا اْلُمْشِركیَن َحتَّى یُْؤِمنُوا َو لَعَْبٌد ُمْؤِمٌن َخیْ 

ُ یَْدعُوا إِلَى اْلَجنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة بِِإذْنِِه َو یُبَی ُِن آیاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم یَ   تَذَكَُّرونَ إِلَى النَّاِر َو َّللاَّ

 (221 سوره البقره آیه )

مان آرند وهرآینه کنیز مسلمان بهتراست ازآزاد زن ونکاح نکنید زنان مشرکه را تا آنکه  ای

مشرکه و اگرچه به شگفت آرد شما را و به نکاح مدهید زنان مومنه را به مردان مشرک تا 

آنکه ایمان بیاورند والبته غالم مسلمان بهتراست از مشرک و اگرچه به شگفت آرد شما را 

شما را بسوی بهشت و به آمرزش  آنگروه دعوت مینمایند شما را بسوی آتش وخدا میطلبد

 بحکم خود وبیان میکند احکام خود را برای مردم تا ایشان پند گیرند

همانگونه که در این ایه دیده می شود، با توجه به اصالت زندگی اخروی، زندگی با یک 

کنیز یا برده ای که ایمان داشته باشد، بهتر از زندگی با انسان آزادی است که از ایمان بی 

 .بهره بود و ثمره زندگی با او، جهنم سوزان خواهد بود

البته باید توجه داشت که در صورت مساوی بودن ایمان، یک انسان آزاد بر یک انسان 
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و کسی که با مساله برده داری در اسالم آشنا است، می تواند رمز این . برده، ارجحیت دارد

برده گیری بسته شده و تنها کسانی که به  چون در اسالم تمام راه های. مساله را دریافت کند

جنگ با مسلمانان می پردازند، برای تنبیه و ریشه کن کردن فتنه، یا کشته می شوند و یا به 

در واقع حکم برده گیری، یک حکم تنبیهی برای کسانی است که . برده گی در می آیند

گان با سایر انسان ها و به همین دلیل تفاوت منزلت اجتماعی برد. مرتکب خالف شده اند

و روشن است که همیشه شان اجتماعی یک زن آزاد، از زن برده باالتر است و . معنا دارد

 :به همین خاطر در ازدواج نیز زن آزاد گزینه اول است. زن آزاد ارجحیت دارد

 

ِمْن ما َملََكْت أَْیمانُُكْم ِمْن فَتَیاتِكُُم َو َمْن لَْم یَْستَِطْع ِمْنُكْم َطْوَلً أَْن یَْنِكَح اْلُمْحَصناِت اْلُمْؤِمناِت فَ 

 اْلُمْؤِمناتِ 

 ( ۲۵آیه نساءال)

توانند با زنان پاكدامن پاكدامن باایمان را ندارند، مى ( آزاد)و آنها كه توانایى ازدواج با زنان  

 .از بردگان باایمانى كه در اختیار دارید ازدواج كنند

 IslamPP.Comگرفته شده از 

 :جامع فتاوای اهل سنت و جماعتسایت 

بودند که در صدر ( مونثی)کنیز در دنیای امروز وجود ندارد، زیرا در حقیقت کنیز بردگان 

اسالم در بین اعراب وجود داشتند، که بعدها با قوانین متعالی اسالم برای زدودن بردگی و 

 کنیزی، کم کم مسلمانان بردگان و کنیزان خود را آزاد کردند،

ُ َعلَْیهِّ َوآلِّهِّ َوَسلَّمَ جنگ هایی یا در گرفت که جنگ و کفار صورت می  که بین پیامبرَصلَّی َّللاَّ

که که در زمان خلفای راشدین و بعدها در سه قرنیهاییهایی شرعی بود، و همچنین جنگ

ُ َعلَْیهِّ َوآلِّهِّ َوَسلَّمَ  شرعی بوده است؛ به خیر بودن آن گواهی داده رخ داده،   پیامبرَصلَّی َّللاَّ

شدند که به مردهای اسیر شده برده و به ها اسیر میبعضی از مردان و زنان کفار در آن

زنان اسیر شده کنیز می گفتند و آن بردگان و کنیزان را بعنوان غنایم جنگی به سربازان و 

که  مجاهدان می دادند تا از آنها در کارهای روزمره ی خود استفاده کنند و به کارگیرند؛

آنها نیز ایشان را آزاد   بعدها آن بردگان و کنیزان در میان همین سربازان مسلمان می شدند

 .می کردند

و االن در زمان ما چیزی بنام برده یا کنیز وجود ندارد؛ اما در آنزمان که کنیز وجود داشت؛ 

ک فرد استمتاع جنسی از کنیز بدون عقد نکاح جایز بود زیرا در حقیقت کنیز جزو امال

محسوب می شد بنابراین مالک او آزاد بود تا از او استمتاع جوید؛ ولی به هرحال چون در 
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دنیای امروز کنیز باقی نمانده و الحمدهلل زنان و مردان همگی جزو انسانهای آزاده و حر 

 .هستند، بنابراین لزومی ندارد که در مورد احکام کنیز و برده توضیح داده شود

که سوال کننده اگر توانایی ازدواج دارند هرچه زودتر ازدواج کنند، و اگر  پیشنهاد می شود

توانایی مالی ندارند پس تا زمانیکه هللا تعالی با لطف خود ایشان را بی نیاز می گرداند، 

 :عفاف و پاکدامنی پیشه کنند چنانکه می فرماید

ُ ِمن فَْضِلهِ  َوْلیَْستَْعِفِف الَِّذیَن ََل یَِجُدوَن نَِکاًحا َحتَّی »  «یُْغنِیَُهْم َّللاَّ

 (33 آیه نورسوره ال)

 کهکسانی: یعنی«کنند پیشه یابند، باید پاکدامنیرا نمی ازدواج اسباب که و کسانی» :یعنی

یابند، نمی همسر مناسبی که یابند، یا کسانیـ را نمی مهر و نفقه ـ از قبیل ازدواج هایهزینه

، تفکر، گرفتن ورزند؛ با روزهو پاکدامنی  ، عفتزنا و حرام در باتالق فروافتادنباید از 

نیاز بی خویش را از فضل تا خدا آنان» ایکننده تهییج از هر منظره جستن ذکر و دوری

ا ر ازدواج و قدرت توانگر شده آن وسیلهبهکند که عنایت روزیی برایشان: یعنی «گرداند

 .پیدا کنند

 وهللا اعلم

 :درمورد شیردادن

َضاَعةَ َوَعلَى اْلَمْولُودِ   لَهُ َواْلَواِلَداُت یُْرِضْعَن أَْوََلَدُهنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن ِلَمْن أََراَد أَْن یُتِمَّ الرَّ

تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َوََل َمْولُوٌد لَهُ  ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ََل تَُكلَُّف نَْفٌس إَِلَّ ُوْسعََها ََل 

َما بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ذَِلَك فَِإْن أََراَدا فَِصاًَل َعْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتََشاُوٍر فَاَل ُجنَاَح َعلَْیهِ 

َ َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْوََلَدُكْم فاََل ُجنَاَح َعلَْیكُ  ْم إِذَا َسلَّْمتُْم َما آتَْیتُْم بِاْلَمْعُروِف َواتَّقُوا َّللاَّ

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیرٌ    َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 ﴾۲۳۳سوره البقره آیه  ﴿

براى كسى است كه [ این حكم]فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند [ باید]و مادران 

به طور [ مادران]=بخواهد دوران شیرخوارگى را تكمیل كند و خوراك و پوشاك آنان 

شود هیچ مادرى نباید به شایسته بر عهده پدر است هیچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمى 

و مانند [ ضرر ببیند]نباید به خاطر فرزندش [ نیز]سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدرى 

بخواهند با رضایت و  [پدر و مادر]هست پس اگر [ نیز]بر عهده وارث [ كاماح]همین 

از شیر بازگیرند گناهى بر آن دو نیست و اگر خواستید [ زودتر]صوابدید یكدیگر كودك را 
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براى فرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناهى نیست به شرط آنكه چیزى را كه پرداخت آن 

شایسته بپردازید و از خدا پروا كنید و بدانید كه خداوند به آنچه را به عهده گرفته اید به طور 

 دهید بیناست  انجام مى

 :و غیبت ندرمورد سوءظ

ْب بَْعُضكُْم یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِیًرا ِمَن الظَّن ِ إِنَّ بَْعَض الظَّن ِ إِثٌْم َوََل تََجسَّسُوا َوََل یَْغتَ 

اٌب َرِحیمٌ بَْعًضا  َ تَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ سوره ﴿ أَیُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن یَأْكَُل لَْحَم أَِخیِه َمْیتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا َّللاَّ

 ﴾۱۲الحجرات آیه

اى از گمانها گناه است  اید از بسیارى از گمانها بپرهیزید كه پاره اى كسانى كه ایمان آورده

پوشیده مسلمانانرا وغیبت نکند بعضی از شما بعضی را  آیا كسى از کنید امور نو تجسس 

پس بد بدانید ( نی دوست نمیدارد)اش را بخورد شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده

 ( پس غیبت را نیز بد بشمارید)آنرا

 تجارت زن دراسالم

                                                                                   سادات                                            نبیلهمونوگراف : منبع

اما مطالعه اش در اینجا نیز بخاطر .شاید که بعضی ازآیات متبرکه تکرار نشر گردند  :نوت

 .تسلسل در موضوعات مربوطه ضروری است 

 :حقوق اقتصادی زن در پرتونصوص و قوانین وضعی

از ظهور اسالم، زنان به طور معمول از نظر اقتصادی سهمی در جامعه و در قبل        

در زمان جاهلیت نه تنها به زنان . های شان نداشتند و از حق ارث محروم بودندمیان خانواده

 دادند؛ بلکه با توجه به آیه  ارث نمی

 (۱۹سوره النسآء ایه)( َکْرهیا أی َها ال ذیَن آَمنُوا َل یَِحلُّ لَُکْم أْن تَِرثُوا النسآءَء )

 .بردند ها را هم مانند سایر اموال متوفی به ارث میخود آن 

در مبانی اسالمی اصل استقالل مالی زن و اختیار اداره و تصرف او در اموال خود از 

 :اصول مسلم فقه اسالمی است که بر ادله ذیل استوار شده است

 آیات قرآن( الف

ا اْكتََسبُوا ۖ َوِللنَِِّساِء نَِصیٌب َواَل تَتََمنَّْوا َما  َجاِل نَِصیٌب ِممَّ ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَٰى بَْعٍض ۚ ِللِرِّ َل َّللاَّ فَضَّ

َ َكاَن بُِكِلِّ َشْيٍء َعِلیًما َ ِمْن فَْضِلِه ۗ إِنَّ َّللاَّ ا اْكتََسْبَن ۚ َواْسأَلُوا َّللاَّ  (۳۲النسآء آیه ) ِممَّ
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داده خدا به آن بعضی شما را بربعضی مردان را حصه است وتمنا نکنید آنجه را برتری 

آنچه که اکتساب کرده اند وزنان را حصه است ازآنچه که اکتساب کرده اند و سوال کنید 

 .از بخشایش او هرآینه خدا هست بر هرچیز دانا( ج)بجناب الهی

ا تََرَك اْلَوالِّدَانِّ َواْْلَْقَربُوَن َولِّ  مَّ یٌب مِّ َجالِّ نَصِّ ّ ا لِّلرِّ مَّ ا تََرَك اْلَوالِّدَانِّ َواْْلَْقَربُوَن مِّ مَّ یٌب مِّ لنَِّّساءِّ نَصِّ

یبًا َمْفُروًضا ْنهُ أَْو َكثَُر ۚ نَصِّ  (7)النسآء آیه  قَلَّ مِّ

مردان را حصه است از آنچه بگذارند پدر و مادر وخویشاوندان وزنان را نیز حصه است 

باشد از مال یا بسیار باشد حصه مقرر  از آنچه بگذارند پدرو مادر وخویشاوندان ازآنچه کم

 شده

پس از نزول آیه ارث، . شأن نزول آیات فوق مربوط به مسائل مالی زنان و مردان است

 .بردندکردند که مثل مردان سهم بیشتری می هایی به وجود آمد و زنان آرزو می زمزمه

زمان این آیه نازل شد و بیان نمودند و در همین (ص)رو خواست خود را نزد پیامبراز این 

مردان و زنان هر کدام از کوشش و »: هایی، فرمودخداوند ضمن نهی از چنین درخواست

خواه موقعیت طبیعی باشد مانند تفاوت دو جنس با . )ای دارندتالش و موقعیت خود بهره

 (های اختیاری باشدیکدیگر یا تفاوت به خاطر تالش و کوشش 

کند؛ ثی نیز وجود دارد که بر استقالل اقتصادی زنان داللت می عالوه بر این ایت، احادی

 :مانند

 2َلیِحُل ماُل امرٍء ُمسلٍم إَل بِطیٍب ِمن نَفِسه

 .تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست

کس ـ اعم از مرد یا زن  این روایت داللت بر یک قاعده عام دارد و آن، اینکه در اموال هیچ

وان بدون رضایت او تصرف کرد؛ بنابراین تا وقتی که تخصیصی وارد نشده است تـ نمی 

که به شوهر اجازه تصرف در اموال زن را بدهد، طبق این قاعده مرد حق هیچ گونه دخالتی 

 .در اموال زن را ندارد

همچنین اسالم با تشریح سهم االرث، مهر و نفقه و حق مطالبه اجرت در مقابل کارهای 

ر استقالل اقتصادی زن نیز تأکید کرده و مردان را موظف به رسمیت شناختن این خانگی، ب

 .حقوق نموده است

در انواع مختلف حقوق، مالکیت و استقالل در تصرف اموال منقول و غیر منقول سایر 

شئون تابعه آن از تجارت، عطیه و بخشش، رهن، قرض، صلح، شرکت، مضاربه و سرمایه 
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، وقف، قوانین افالس و محجوریت، اجاره، كشاورزی و مزارعه، گذاری، حواله، کفالت

باغداری، مساقات، ضمان، عاریه، وصیت و واگذاری اموال به اشخاص، شفعه، قرارداد 

های بازرگانی و غیر آن، جعاله و احیای اموات، برای زنان و مردان تبحیضی وجود ندارد 

 .و آنان در این حقوق مساوی اند

برای زنان تصرفات وحقوق گوناگون اقتصادی و مالی را قایل شده و از دین مقدس اسالم 

یعنی زنان میتوانند مالی را . هر نظر برای زنان حقوق اقتصادی در نظر گرفته شده است

بدست آورند و هم برای شان حق داده شده که به عنوان یک مالک در آن تصرف کنند و یا 

خور غور است زنان در همه شیؤن اجتماعی و اقتصادی  آنرا نگهدارند، البته این نکته نیز در

یکی حفظ حجاب اسالمی دوم عدم : و سیاسی شان باید سه موارد ضروری را رعایت کنند

 .اختالط و خلوت با نامحارم و سوم هم اذن خروج از خانه میباشد

 حقوق  اقتصادی زنان در اسالم 

برای تامین حقوق اقتصادی زنان دین اسالم منابعی را در اختیار زنان گذاشته است         

که با استفاده از آن میتوانند از استقاللیت کامل مالی برخوردار شوند که این منابع را بطور 

 .مختصر بیان مینمایم 

 اشتغال زنان در اسالم : الف 

این واقعیت را به اثبات رسانیده است که اشتغال متون شرعی و برعالوه تاریخ اسلم       

چنانچه زنان در عصر حضرت . از طرف اسالم به حیث یک عمل جایز شناخته شده است 

محمد صلی هللا علیه و سلم به امور مختلف از قبیل تجارت ، کشاورزی ، مالداری و خدمات 

اتفاق ، یکی از همین زنان  حضرت محمد صلی هللا علیه و سلم به. عمومی اشتغال داشته اند 

را که به تجارت اشتغال داشت ، به همسری اختیار کرد ، لذا عنوان این نکته که شریعت ، 

اساسا مخالف با اشتغال زن و موافق با خانه نشینی اوست ، با سنت نبوی و شریعت اسالم 

 . نمیتواند سازگار باشد

  میراث: ب 

یت زنان را مستحق میراث دانسته و حقوق میراث شریعت اسالم بر عکس زمان جاهل       

میراث . را نظر به ارتباط و درجه قرابت در موارد مختلف تصریح و توضیح نموده است 

به حیث یکی از منابع اساسی اقتصادی نه تنها برای زنان بلکه برای همه مسلمانان در طی 

مده ترین موارد تذکر ما درینجا ع. قواعد خاص و پرنسیب های مشخص تنظیم شده است 

یافته در قرآنکریم را که در رابطه به حق میراث برای زنان است بطور فشرده تذکر میدهیم 

 . ؛ تا زنان با آگاهی ازین حقوق در جهت استحصال و استفاده از آن اقدام نمایند
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 : حق میراث دختر 

ُ في اْْلُْنثَیَْیِن فَِإْن ُکنَّ نِساًء فَْوَق اثْنَتَْیِن فَلَُهنَّ ثُلُثا ما تََرَک أَْوَلِدُکْم ِللذََّکِر ِمثُْل َحظ ِ  یُوصیُکُم َّللاَّ

  َو إِْن کانَْت واِحَدةً فَلََها الن ِْصفُ 

 (11سوره النسآء آیه )

حکم میکند هللا در حق اوالد شما که مرد را هست مانند حصه دو زن اگر اوالد : ترجمه 

هست دو سوم حصه از آنچه میت گذاشته است و اگر  میت همه دختران باشند پس آنان را

 .ذریتش یک دختر باشد پس اوراست نیم ترکه

 :  خانم وشوهرحق میراث 

بُُع ِممَّ  ا تََرْكَن ۚ ِمْن َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم یَُكْن لَُهنَّ َولٌَد ۚ فَإِْن َكاَن لَُهنَّ َولَدٌ فَلَُكُم الرُّ
ا تََرْكتُْم إِْن لَْم یَُكْن لَكُْم َولٌَد ۚ فَإِْن كَ  بُُع ِممَّ اَن لَكُْم َولٌَد بَْعِد َوِصیٍَّة یُوِصیَن بَِها أَْو َدْیٍن ۚ َولَُهنَّ الرُّ

ا تََرْكتُْم ۚ ِمْن بَْعِد َوِصیٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْیٍن ۗ َوإِْن َكاَن َرُجٌل یُ  وَرُث َكاَللَةً أَِو فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ
ِلَك فَُهْم ُشَرَكا ُء فِي الثُّلُِث ۚ اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُِلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ۚ فَإِْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَٰ

 ۗ ِ ُ َعِلیٌم َحِلیمٌ  ِمْن بَْعِد َوِصیٍَّة یُوَصٰى بَِها أَْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضاٍرِّ ۚ َوِصیَّةً ِمَن َّللاَّ  َوَّللاَّ

 (۱۲)سوره النسآء آیه 

وشما را ست نیمه مالی که گذاشته زنان شما اگرنباشد آن زنان را فرزندی پس : ترجمه 

اگرباشد ایشانرا فرزندی شما راست چاریک ازآنچه گذاشته اند پس از وصیتی که کرده 

گذاشتید اگرنباشد به شما  باشندبه آن یا بعد از ادای دین وزنان راست چاریک از آنچه

فرزندی پس اگرباشد شما را فرزندی پس زنان راست هشت یک از آنچه گذاشته ایدپس 

از ادای وصیتی که کرده باشید به آن یا بعد از ادای دین پس اگرباشند بیشتراز این پس 

ایشان شریک اند درسه یک پس از آن وصیتی که شده باشد به آن یا بعداز قرض بغیراز 

 که ضرررسانده باشد این حکم است از جانب خداو خدا برهمه چیز دانا بردبار استآن

 

 : حق میراث مادر 

ا تََرَک إِْن کاَن لَهُ َولٌَد فَِإْن لَْم یَکُْن لَهُ َولٌَد َو َورِ  ثَهُ أَبَواهُ َو ِْلَبََوْیِه ِلکُل ِ واِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ

ِه الثُّلُُث  فَِِلُم ِ
 (11النسآء آیه )

و هست پدر و مادر میت را هر یکی را ازیشان ششم حصه ازآنچه بگذاشته است : ترجمه 

اگر باشد میت را فرزندی پس اگر نباشد او را فرزندی و وارث او پدر و مادر او شوند پس 

 .هست مادرش را سوم حصه 
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 حق مهر  : ج 

حق مهر در دین اسالم پیشبینی شده است تامینات اقتصادی برای زنان بعد از ازدواج،        

این حق در بر گیرنده ملکیت و یا مبلغ پول است که بصورت مستقیم به زن تعلق دارد در 

چنانچه هللا متعال . زمینه استحصال و دسترسی به آن رهنمود های مشخص وجود دارد 

 : میفرماید 

النسا ایه )    لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفًسا فَُكلُوهُ َهنِیئًا َمِریئًا َوآتُوا النسآءَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً فَِإْن ِطْبنَ 

4) 

اى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به  و مهر زنان را به عنوان هدیه :ترجمه 

 .میل خودشان چیزى از آن را به شما واگذاشتند آن را حالل و گوارا بخورید

 است ؛اعطای مهر مستلزم شرایط ذیل 

مهر باید به خود زنان تعلق بگیرد و هیچ کس دیگر به شمول والدین حق تصرف در آن (1

 .را ندارند 

 . مهر باید با عزت و احترام وبا صفای قلبی از طرف شوهر به خانم اعطا شود (2

 نفقه : د 

بعد از ازدواج تامین بودیجه مخارج مالی خانواده و زن از نظر دین اسالم بدوش مرد        

نفقه شامل خوراک ،پوشاک، جای رهایش و سایر احتیاجات ضروری . قرار داده شده است 

میباشد که مرد مکلف به تهیه آن دانسته شده است و زن در تامین این مخارج زندگی 

لیتی ندارد ولو آنکه از خود مال و دارائی فراوان داشته و مرد فاقد خانوادگی وجیبه و مسئو

 . آن باشد چنانچه این موضوع در قرآنکریم صراحت یافته است 

همچنان هرگاه زنی از مال شخصی خود مخارج خانواده را بپردازد این مربوط به میل و 

 .خواست خودش است 

ائی شخصی داشته باشد مربوط و متعلق به از جانبی هم اگر زن از خود مال و دار       

به همین گونه مرد . خودش بوده ، شوهر حق تصرف و تسلط اقتصادی بر آن را ندارد 

نمیتواند زن را مورد بهره کشی قرار داده وی را مجبور به کار خارج فامیل ساخته و عواید 

 کارش را تصاحب کند

 حضور زنان در تشبثات 
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فعالیت های اقتصادی به دالیل فرهنگی و سایر مشکالت کمتر به روی در افغانستان برخی      

زنان باز است و این امر باعث بال استفاده ماندن نیروی بزرگ بشری و در نتیجه کندی 

 .غیر قابل جبران روند رشد اقتصادی میگردد

و بار با آنکه مشکالت فراوانی بر سر راه زنان متشبث وجود دارد اما سروی موانع کار     

نشان میدهد که حضور زنان در فعالیت های اقتصادی در میان متشبثین خصوصی از حمایت 

شرکت های سروی شده گفته اند که %  ۶٢.٥در مجموع . قابل مالحظه برخوردار است 

 .بود%(  ٥.۷۶)سال قبل نظر حمایت از زنان. زنان بیشتری باید وارد تشبثات گردند 

ر صد ، در هرات هفتاد و شش در صد ، و در کابل هفتاد و چهار در بلخ هشتاد و هشت د    

 . در صد از متشبثان سروی شده از حضور زنان در فعالیت های اقتصادی حمایت کرده اند

بیشتر از سکتور (  %۳.۶۴)و خدماتی  %)۷۷)تشبث های زنان در سکتور های زراعتی     

و در بخش ( %۷.۶۳)در سکتور تولید حدود . های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است 

 . سروی شدگان باور دارند که زنانی بیشتری باید وارد تشبثات گردند% (  ۶.۸٥)تجارت 

 

 تاریخچه اشتغال زنان : مطلب دوم 

بررسی تاریخچه کار زنان ارتباط پیچیده میان کار در خانه و بازار را آشکار میکند         

ن فرق میان کار در خانه و بیرون وجود نداشت ، تولید اقتصادی در اغلب کشور های جها. 

در کارخانه ها و ادارات و دیگر مراکز متمرکز نبود و بیشتر مردم در خانه یا نزدیک به 

هر چند . از جدایی جنسیتی میان کار مولد و کار غیر مولد هم خبری نبود . آن کار میکردند 

بعضی وظایف خاص مردانه و برخی دیگر زنانه شمرده میشد ولی همه کار ها درخدمت 

بقای خانواده بود ، اما با انقالب صنعتی سده نزدهم، کار مزدی از خانه جدا و به کارخانه 

 .  ها و ادارات و امثال آن منتقل شد 

برای کار از خانه بیرون (دست کم در طبقه کارگر )مردان ، زنان و حتی اطفال          

و . فاصله گرفتند (  خانگی)رفتند ، تولید از مصرف جدا شد و کار مولد از کار غیر مولد 

زنان را از اشتغال کنار گذاشتند . به مرور زمان مردان با اولی و زنان با دومی تداعی شدند 

د و از فرزندانش دانسته شد که زن یا دست کم زن متاهل باید در خانه بمان" طبیعی " و 

چیزی که در سده نزدهم موجب نگرانی شد نه تنها مساله لزوم اشتغال زنان  . مراقبت کند 

این ظهور با نظرات بسیار خصمانه . بلکه ظهور زنان شاغل در عرصه ی عمومی بود

روبرو بود وزنان شاغل ، به ویژه زنان متاهل، مادران ، افراد غیر طبیعی و غیر اخالقی 

و ضمنا متهم میشدند که کار را از دست مردان در . ین سهل انگار به شمار می آمدندو والد

دنیا به دو بخش خانگی و عمومی از نظر تقسیمات  ۱۷۸٠بدینگونه در سالهای . می آورند 

 .کاری تقسیم گردید
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. مردان باید در قلمرو عمومی و سیاست به کسب درآمد و تامین خانواده خود بپردازد     

ان باید خانه نشین در قلمرو خانگی باشند ، به شوهر و فرزندان برسند و به حمایت مالی زن

 . شوهر تکیه کنند

هر چند بسیاری از زنان مجرد و حتی متاهل طبقه کارگر مجبور بودند کار کنند ولی با  

 پایان سده نزدهم کما بیش همه آنان اصل زندگی خانگی را پذیرفته بودند و دیگر انتظار

زنان متاهل عقیده داشتند تعهد اصلی ایشان نسبت به . نداشتند تا پایان عمر شاغل بمانند

خانواده است و فقط زمانی به کار کردن روی می آورند که بقای خانواده ایجاب میکرد ؛ بنا 

این  ۱۹٠۱از زنان متاهل شاغل بودند ولی تا سال % ٢٥فقط  ۱۳۸٥بر سر شماری سال 

با این همه، فقر بسیاری از زنان متاهل را روانه ی بازار کار . فته بودتنزیل یا% ۱٠رقم 

که سر شماری نشان % ۱٠به رقم  ۱۹٤٠تا  ۱۸۹٠کرد واقعا در فاصله سالهای 

همچنین احتمال دارد . از زنان در بخش از دوران تاهل خود کار میکرده اند% ٤٠.میدهد

میدهد کمتر از میزان واقعی باشد ، و  آماری که سرشماری از میزان اشتغال زنان به دست

هم به این سبب که اگر مردی در آمد کافی برای تامین زن و فرزند خود داشت از منزلتی 

بیشتری برخوردار بود و بنا براین شاید بعضی مردان تمایلی به ثبت شاغل بودن همسر 

بازار کار به هر صورت مشارکت زنان در . خود در ورقه های سر شماری نداشته اند 

بسیار زیاد بود چون اکثریت زنان مجرد کار میکردند و در برخی سالهای سده نزدهم شمار 

از زنان باالی ده سال  %۳۱مجموعا   ۱۸۷۱در . ایشان به چهارم حصه کل زنان میرسید 

 .رسیده بود %۳۴سال به۱۴این میزان برای زنان باالی۱۹۳۱شاغل بودند و در سال

 (تحقیقاتی حقوق زنان واطفال، استقالل اقتصادینهاد منبع  )

با پایان سده نزدهم تبحیض شغل زنان را به گسترده ی کوچک از مشاغل پست و کم در  

آمد محدود کرده بود بسیاری از زنان پس از ازدواج دست از کار میکشیدند زنان شاغل در 

دانه از دستیابی زنان به اتحادیه های کارگری مر. قیاس با مردان ، جوان تر بوده اند 

مشاغلی که دستمزد های باالتر داشت جلوگیری میکردند و مبارزه آنان برای کسب دستمزد 

زنان . ستمزد که برای زن غیر شاغل و فرزندان تکافو کنددخانواده برای مردان بود یعنی 

ثال برای م. حتی برای کار های مشابه با کار مردان دستمزد مساوی دریافت نمیکردند

دولت . هنوز کامال به اجرا درنیامده بود ۱۹٦٢تساوی دستمزد معلمان مرد و زن تا سال 

قوانین . هم در خلق تبحیض شغلی و مطلوب تر جلوه دادن  مردان برای استخدام نقش داشت 

محدود کننده، که به اصطالح برای حمایت از زنان وضع شد در عین حال آنان را از بعضی 

شت و ساعات کار را محدود و فاصله زمانی خاصی برای کار زنان تعین مشاغل کنار گذا

مردان غالبا زنان شاغل به ویژه متاهل ها را تهدیدی برای مشاغل و وجهه ی خود . کرد 

در مقام نان آور میدانستند و میگفتند که شمار کار های مزدی محدود است و اگر قرار باشد 

 . بدون درآمد میمانند  زنان هم کار کنند بعضی خانواده ها
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همچنین تصور میشد زنان عموما سبب پائین آمدن سطح دستمزد ها میشوند چون    

میتوانند با مزدی کمتر از مردان کار کنند پس نتیجه میگرفتند که زنان را باید از کار های 

ر اتحادیه های کارگری د. کم درآمد محدود کرد ،ستمزدی کنار گذاشت یا به حرفه های پُ 

زنان از پیوستن به اتحادیه . تسلط مردان بود و از شرایط و دستمزد های آنان حمایت میکرد 

ها منع یا ترسانیده میشدند و در هر حال به نظر میرسید که اتحادیه ها هم عالقه ندارند 

بنا بر این میشد گفت که این قوانین حمایتی به همان اندازه که . سخنگوی منافع زنان باشند 

ی حمایت از زنان وضع شده حفاظت از منافع مردان کارگر در برابر رقابت زنان را برا

البته زنان نیز ساکت نماندند و درهمه ی سطوح به مبارزه برخاستند . نیز در نظر داشته است 

از آنجمله میتوان به مبارزه . تا به حق مشارکت برابر با مردان در زمینه اشتغال دست یابند 

زنان از سوی دیگر اتحادیه . حق تحصیالت و کسب مجوز طبابت اشاره کرد ایشان برای 

اما روی . های کارگری خود را تشکیل دادند و علیه شرایط نا مناسب کار مبارزه کردند 

هم رفته مردان و اتحادیه های کارگری دولت موفق شدند بازار کار تفکیک شده ایجاد کنند 

خانگی در میان مردان و زنان همه طبقات اجتماعی و با پایان سده نزدهم اصل زندگی 

 .مقبولیت عام یافت

هرچند عده بسیار زیادی از زنان طی سالهای اول جنگ جهانی کار میکردندولی پذیرفته 

بسیاری از کار فرماها از جمله بانک . بودند که پایان جنگ باید اولویت کار را به مردان داد

یعنی زنان  در صورت ازدواج دست . ه اجرا درآوردندها دولت مقررات منع ازدواج را ب

از کار میکشیدند؛ این مقررات در مورد زنان متاهل تا زمان تصویب قانون آموزش درسال 

همچنان رعایت میشد از جنگ دوم جهانی به بعدشمارزنان شاغل به ویژه درمیان ۱۹۴۴

 1.متاهل رو به افزایش بوده است

 رسمی زنان درافغانستانتاریخ اشتغا ل :مطلب سوم

وفاااااراز ونشااااایب را باااااوده تااااااریخ اشاااااتغال رسااااامی زناااااان درکشاااااورما خیلااااای جاااااوان 

چنانچاااااااه تااااااااریخ اشاااااااتغال رسااااااامی زناااااااان را درزماااااااان . ساااااااپری نماااااااوده اسااااااات

 .حکومت امیرامان هللا خان مشاهده می نماییم

قاباااااال تذکراساااااات کااااااه امیرامااااااان هللا خااااااان بااااااا همکاااااااری همساااااارش،زمینه درس »

 ۱۹۳۸تحصاااااااایل را باااااااارای زنااااااااان فااااااااراهم نمااااااااود ودرسااااااااال  خواناااااااادن وامکااااااااان

مکاتاااااب دختراناااااه را فعاااااال نماااااوده وجریاااااده را بناااااام  ارشااااااد النساااااوان باااااه چاااااااپ 

رسااااااانید کااااااه ایاااااان نشااااااریه مطالااااااب بساااااایارجالب وخواناااااادنی جهاااااات آگاااااااهی زنااااااان 

 1«.چاپ ونشرمیکرد

کااااااه ایاااااان انجماااااان توسااااااط " انجماااااان حمایاااااات نسااااااوان"تشااااااکیل   

اداره میگردید،همااااااه گویااااااای کارزنااااااان درایاااااان  دوازده تاااااان اززنااااااان روشاااااان فکاااااار

 .سده است
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  کمیت زنان شاغل درافغانستان: مطلب چهارم

کمیت زنان شاغل درادارات دولتی افغانستان به مقایسه مردان خیلی ها اندک بوده          

قابل تذکر است که این ارقام ازسال . که درجدول زیرین تعداد آنها به فیصدی ارقام میگردد

 2. مه احصایه مرکزی گرفته شده استنا

 نوعیت وظیفه کمیت زنان شاغل

 مامورین رسمی 25%

                     پرسونل خدماتی   27,5

        

 

 انواع فعالیت های که زنان به آن مشغول اند

این مسلم است که نوعیت کارزنان دردهات وشهرها یکسان نیست؛ یا  

درقبال فامیل آنها را درنقش مشابه قرارمیدهد اما درعمل با توجه اینکه مسئولیت های آنها 

زنان دردهات وشهرها . به شرایط زندگی وامکانات آنها مشغولیت های متفاوت دارند

 .درداخل منزل وبیرون منزل کارمیکنند

تنظاااااااایم امااااااااورمنزل بااااااااه وساااااااایله زنااااااااان ازجملااااااااه : کاااااااااردرتنظیم امااااااااورمنزل -1

تمااااااادی وجودداشااااااته ومهاااااار جنساااااایتی خااااااورده تقساااااایم کاریساااااات کااااااه ازسااااااالیان م

طوریکاااااه ماااااردان عهاااااده دارامااااااوربیرونی وزناااااان عهاااااده داراماااااور داخلاااااای .اسااااات

خاناااااه میباشاااااند وماااااردان توقاااااع دارناااااد کاااااه زناااااان کارهاااااای خاناااااه را انجاااااام دهناااااد، 

کاااااه ایااااان ناااااابرابری هاااااای جنسااااای کارباعاااااث شاااااده کاااااه شاااااوهران نیاااااروی کارزناااااان 

 .شانرا مالک شوند

باااااااا توجاااااااه باااااااه جاااااااو سیاسااااااای حاااااااال : دولتااااااای وغیردولتااااااایکاردرموسساااااااات  -2

حاضااااااارزنان درفعالیااااااات هاااااااای اقتصاااااااادی واجتمااااااااعی درمقایساااااااه باااااااا هرزماااااااانی 

اشاااااااااتغال زناااااااااان درموسساااااااااات دولتااااااااای . درگذشاااااااااته اشاااااااااتغال باااااااااه کاردارناااااااااد

وغیردولتااااااااای ساااااااااهم عماااااااااده ای درتنظااااااااایم خاااااااااانواده، بهبودوضاااااااااعیت اقتصااااااااااد 

 .جمعیت بطورکلی ایفامینماید

درسااااااااااحه کارخصوصااااااااای زناااااااااان درکتگاااااااااوری : صااااااااایکاردرصااااااااانایع خصو -3

 :وظایف ذیل قرار دارند
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 خیاط .1

 قالین باف .2

 مشغول درصنایع کوچک دستی .3

 زارع .4

 مالدار .5

 آرایشگر .6

 نانوا .7

 سایروظایف .8

درقدم دوم زنان مالدار درقدم سوم خانم های قالین  ، بیشترین آمار را خانم های زراعت پیشه

ازآن ها مصروف نانوایی وآرایشگری باف دارا میباشند درحالیکه فیصدی خیلی کم 

 1.میباشند

 کار در ساحه تجارت : مطلب دوم 

بر خالف آنچه مردم تجارت را یک وظیفه مردانه میدانستند ؛ امروز تعداد بیشتری از خانم 

به  فعالیت های این دسته از زنان قبالً .ها خوشبختانه به تجارت در افغانستان رو آوردند 

با تاسیس شورای زنان تجارت پیشه تا اندازه منسجم شده  شکل پراگنده بوده در حالیکه فعالً 

 .است

 ٢٠٠۳این شورا که به ابتکار چند زن متشبث به کمک مالی یونیفم در اکتوبر    

عرض اندام نموده است توانسته است ورکشاپ های را جهت بلند بردن ظرفیت زنان تجارت 

دازد و عالوتا به یک عده از متشبثین خصوصی نیز کمک های مالی را فراهم پیشه به راه ان

این زنان با اینکه به منابع و فرصت بیشتر برای رشد ظرفیت های خود ضرورت . سازد

در . دارند اما باز هم توانسته اند نقش اقتصادی زنان را از مفهوم کلیشه ئی آن بیرون کنند 

زنان داشتیم ؛ آنها ابراز داشتند که برای انجام تجارت خوب  مصاحبه های که با این دسته از

با منفعت آنها ضرورت دارند وقت بیشتررا مصروف کار باشند و برعالوه باید به مناطق 

 .مختلف داخل و خارج کشور سفر نمایند

از جمله مشکالتی که با آن مواجه اند از همه مهمتر مشکالت مالی است زیرا   

موفق به سرمایه گذاری و پول بیشتر نیاز است که اکثر این خانم ها به  برای آغاز تجارت

 .آن دسترسی ندارند
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زنان تجارت پیشه ، تصمیم آخری امور تجارتی آنها را مردان اتخاذ میکنند و آنها به ٢۷% 

 .تنهائی حق تصمیم گیری را ندارند

به صورت به صورت کلی تمام زنانی که مصروف تجارت اند و با آنها مصاح  

گرفته است گفته اند که آنها به رشد ظرفیت های خود ضرورت دارند ؛ آنها نیاز دارند به 

طور مثال پالن تجارتی تهیه نمایند ، از علم تجارت آگاهی  حاصل نمایندو امثال آن که 

 .فرصت های الزم را در زمینه در اختیار ندارند

 .مسلک رو آوردند خودکفایی میدانند زنان تجارت پیشه دلیل اینکه چرا به این%  ۶۷ 

 ۳٥آنها فکر میکنند که فامیل هایشان آنها را درین رابطه کمک نموده اند درحالیکه %  ۳٢ 

  .برای ادامه کار های تجارتی خود به موانع از طرف فامیل های شان مواجه اند% 

 موانع ومشکالت: مطلب سوم

اما . در هنگام انجام کار مواجه اندزنان چی در خانه و چی در بیرون با مشکالت  

در کارهای که غیر امور منزل مصروف )این مشکالت بیشتر زنانیکه  با  واضح است که

یکی از بزرگترین مشکالت که زنان را از محیط کاری و ادامه کار . مواجه اند( میباشند

کودکان آنها  دور نگه میدارد ، نبود نهاد ها و مراکز مسئول برای نگهداری و مراقبت از

ٌ . است برای زنانی که در مناطق روستائی و دهات زندگی میکنند و برای  این مشکل عمدتا

آنانی که تنها فرد مسئول برای نگهداری از کودکان شان هستند، به یک بحران تبدیل شده 

نبود نهاد های مسئول برای مراقبت از اطفال در بسیاری حاالت زنان را ناگذیر ساخته . است

 .ست که از کار صرف نظر نمایندا

رسم و رواج های ناپسند از دالیل دیگری است که زنان را در محیط کار ناراحت  

میکنندباید برای فامیل و اطرافیان کارچنانچه اکثر از خانم ها که در بیرون از خانه . میسازد

زنان . موافقت نمایندخود قناعت بدهند و دالیل مختلف ارائه  نمایند تا آنها با کار این خانم 

مجبوراند بصورت حتمی تابع وقت بوده و بیشتر از وقت تعین شده رسمی را در محل کار 

زیرا این موضوع خالف عرف است که یک زن برای ساعات متوالی بیرون . سپری نکنند

 .از خانه باشد

یک زن . مسئولیت های منزل نیز برای زنان مشکالت فراوانی را ایجاد مینماید  

شاغل از زمانی که از کار به خانه برمیگردد، باید توقوعات فراوانی که از او وجود دارد 

به همه آنها برسد، باید به اطفال برسد، غذا تهیه نماید، لباس بشوید، از مهمانان پذیرائی بکند 

. که این همه مسئولیت باعث خستگی فراوان زن شده به او فرصت استراحت را نمیدهد

دوامدار و کار متوالی برای  زنان فرصت اینرا نمیدهد که برای رشد ظرفیت خستگی های 

های خود اقدام نمایند در نتیجه بازدهی و کیفیت کار زنان به مراتب پایانتر از مردان میگردد 

 .و حضور دست اول را در محیط کاری از دست میدهند
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 کار عمومی و وظیفه زن از دیدگاه اسالم

 :مطالب زیر میباشدمبحث مذکورحاوی 

 آغاز اشتغال زن به کار عمومی*

 حق کار*

 زن هنگام ضرورت میتواند بیرون ازخانه کار کند*

 حالت های ضرورت کار بیرون از خانه*

 آیا زن آزادی مسافرت دارد؟*

 احادیث سفر زن*

 آیا اشتغال زن به کاری که تخصص دارد بیرون از خانه جایز است؟*

 بیرون از خانهشرایط کار زن در *

 آغاز اشتغال زن به کار عمومی : مطلب اول 

هللا تعالی زن و مرد را آفرید و آنان را در بهشت سکونت داد، آبادانی جهان و پیشرفت         

َ زندگی را بدانان م کول و مهر و محبت و رحمت را در بین آنان پدیدار نمود، پس در راه ا

ار و همیاری نمودند و سود وزیان زندگی را بین های سهولت و صعوبت زندگی با هم همک

 .خود تقسیم کردند

طهطاوی، قاسم امین، طاهر حداد، محمد مهدی حجوی، شیخ محمد عبده و دیگران         

اشتغال زن به کار را در خارج از منزل ضروری میدانندو دالیل توجیهی آنان به این شرح 

 .است

ه افق های دید وی را گسترش و عوامل سازنده کار کردن زن در بیرون از خان: الف 

 . شخصیت اورا فزونی میبخشد و او را از خستگی و ماللت محفوظ   میدارد

جد وعظمت جامعه تحقق نمیابد چون زنان نصف جمعیت جامعه را تشکیل میدهند، مَ : ب

و معقول نیست نصف جامعه معطل و بیکار بمانند و این  .مگر با کثرت دستهای کارگر

 .دست ها اگر کار نکنند میخشکند

زن از طریق کار میتواند به تامین کننده هزینه زندگیش کمک و مساعدت نماید و یا  : ج

گاهی ممکن است کسی نباشد که هزینه زندگی اورا تامین کند مانند زنی که شوهرش مرده 

و کودکانی را از خود به جای نهاده است که توان کار و ثروتی ندارند، یا اینکه سرپرستی 
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پس زن با کار کردنش در بیرون از منزل، . ه زندگیش را بپردازدنزدیکی ندارد که هزین

خود و فرزندانش را از تباهی مصئون و کرامت خود را حفظ میکند و سربار دیگران 

 .نمیشود

نیرو و وسایل ادراک را همانگونه که به مردان داده است، به زنان نیز داده (ج)تعالی  هللا: د

همل بگذارند، چون اهمال این نیرو ها بازی با بخشش نکه مُ است تا آنرا به کار گیرند نه ای

هللا متعال و کوتاهی و تقصیر است، در حالیکه هللا جل شانه زن را از تکلیف شرعی معاف 

نداشته و عدم شایستگی زن برای کسب ضروریات زندگی، مستقیما ضایع کردن حقی از 

باشد که به وی اختصاص دارد،  زیرا وقتی که مرد مسئول تمام چیز های. حقوق وی است

استفاده از همه حقوق خود را در استثمار خود قرار میدهد و دیگر زن در نظر وی هیچ 

بهره ندارد، مگر اینکه او مانند حیوان لطیفی میشود که صاحبش از وی تفضل و بخاطر 

زن لذا قول به انحصار وظیفه . تسلی خاطر خویش ملزومات و کفایت زندگی وی را میدهد

 .به خانه داری نوعی خیال خام است و حجابی است مانع از دیدن حقیقت

مساله تصدی شغل محتسبی بازار از جانب شفا بنت عبدهللا در زمان خالفت عمر بن  (ه

خطاب خود دلیل بر جواز شغل زن در خارج از منزل است، همچنین سمراء بنت نهیک 

را دریافته بود، در بازار امر به معروف  اسدی که محضر رسول هللا صلی هللا علیه و سلم

و نهی از منکر میکرد و خالف کاران را با تازیانه های که در دست داشت تنبیه مینمود و 

همچنین بسیاری از زنان به صدور فتوی و نشر علم میپرداختند، به ویژه زنان پیامبر صلی 

رکت میکردند و گاهی رهبری هللا علیه و سلم که عالوه بر آن بعضی در جنگ و جهاد نیز ش

 .جنگ را نیز بر عهده داشتند، همانگونه که در جنگ جمل برای عایشه ام المومنین پیش آمد

در واقع جواز وکالت زن و وصی شدن او برای مرد، خود دلیل آشکاری است بر جواز  : و

 .کسب و کار او در وظایف عمومی

تغال به کا های عمومی برای زن جایز اش: بسیاری از متفکران جدید اسالمی میگویند  

نیست و او را از فطرت و دایره تخصصی او و توجه به مسایل طبیعی زندگی دور میسازد؛ 

از جمله این متفکرین ابو االعلی مودودی، شیخ مصطفی صبری، جمال الدین افغانی، محمد 

 .میباشند... فرید وجدی و 

یف ابقاء نسل نوع انسانیرا از طریی اآنان به این دیدگاه هستند که هللا بزرگ وظ         

آبستانی؛ زایمان و تربیت کودک به زن وابسته ساخته است، مهر و محبت و عطوفت و دل 

نرمی را که برای تربیت و پرورش کودک مورد نیاز است، به وی بخشیده و مردرا ملزم 

زندگی او و فرزندانش را بپردازد تا با فراغت کامل بتواند جو آرامش  نموده است  که هزینه

و محبت ومودت را برای شوهرش مهیا کند و نور عشق و محبت را در دل بچه اش 

برافروزد، برای راحتی او شب بیداری بکشد و در داخل خانواده آرامش و رحمت را روان 
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سه داخلی خانوادگی از مال ثروت و سازد، در خانه با شوهرش همکاری کند و درین موس

 .شئون وی نگهداری کند

بیرون رفتن زن برای کسب وکار و ادای وظایف با اهداف مذکور در باال منافات         

دارد، چون جمع بین آن دو دشوارو گاهی محال است؛ زیرا خانه زنان کارمند و کارگر 

دری که وقت و تالش و توان روحی تل و کاروانسرا دارد، زن یا همسر یا ماوفضای چون ه

خود را در کار صرف میکند، آنچه در فضای خانه نصیبش میشود خستگی و توان فرسایی 

 .و ماللت است

گروهی از متفکران جدید اسالمی از محمد عزه دروزه، دکترعلی عبدالواحدوافی،         

، البهی (نی ناصف ملک حف)دکتر مصطفی عبدالواحد، دکتر احمد شلبی، باعثه البادیه 

 .الخولی، و غیره میگویند

کار اصلی زن پرداختن به امور منزل و متعلقات آن و کار های مهم مربوط به خود "

 "   وشوهرو کودک است

 :ولیکن همین گروه میگویند

اگر زن شغلی شریفی داشته باشدکه متناسب با طبیعت و سرشت و علم باشد برابر شرایط " 

 :"زیر اشکالی ندارد

 .کارش در صورت وقار و متانت و حیاء صورت گیردو از مظان اتهام به دور باشد (الف

کار به گونه ای باشدکه موجب ضرر اجتماعی یا اخالقی نگردد؛ مانند ایجاد مزاحمت  (ب

 .برای مردان و بیکاری آنان

و منزل  کار به گونه ای باشد که مانع انجام وظایف اصلی او در برابر شوهر، فرزندان (ج

 .نگردد، یا او را مکلف به چیزی نکند که از طاقت و توانش بیرون است

کار به گونه نباشد که اورا مجبور به بیرون آمدن ازلباس و زینت و پوشش اندام های  (د

خود وحجاب نماید و در اثناء کار بر خالف سنت شریعت اسالمی ناچار به اختالط با مردان 

 .بیگانه شود

زن در صورت حفظ شرایط فوق، با رضایت شوهر باشد چون عدم رضایت  کار کردن (ه

 .شوهر منجر به اختالف و نزاع فیمابین آنان میشود

بر شوهر نیز واجب است که اگر زن در راه انجام وظایف اصلی زناشویی و خانوادگی 

 1.ایجاد مانع نکند و مخالف با عرف و اخالق نباشد مانع اشتغال وی نشود

 :این گروهدَلیل 
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در زمان پیامبر صلی اله علیه وسلم زنان بسیاری در خارج از منزل   .1

به کار اشتغال داشتند و پیامبر صلی هللا علیه و سلم مانع کار آنها نشد؛ از جمله در صحیح 

اسب زبیر را  »:بخاری از قول اسماء دختر ابوبکر و همسر زبیر عوام آمده است که گفت

ای آن را بر عهده گرفته و امورش را اداره میکردم، هسته خرما علوفه میدادم و زحمت ه

و از زمین زبیرکه  را برای شترش خرد میکردم و به آن علوفه میدادم و آبیاری میکردم

پیامبر صلی هللا علیه وسلم در مسافت یک سوم فرسخ از مدینه به وی داده بود هسته خرما 

 «.را روی سر مینهادم و به خانه می آوردم

 .این دلیل بر این است که انجام شغل و کار شریف و متناسب با او برای زن جایز است

در زمان خود پیامبر صلی هللا علیه وسلم زن مسلمان بعضی از کار  .2

های جنگی را انجام میداد از قبیل آب آوردن برای جنگ جویان و تهیه طعام و خوراک و 

پیامبر صلی هللا آن را می دید و مانع آن نمیشد درمان زخمیان و انتقال آنان به پشت جبهه و 

از جمله در صحیح مسلم به نقل از انس بن مالک آمده است . بلکه بدانان غنیمت نیز میداد

 :که

پیامبر صلی هللا علیه و سلم ام سلیم و زنانی از انصار را با خود به جنگ برده بود که به »

 «.نمودند جنگ جویان آب میدادند و زخمیان را مداوا می

ابو طلحه به پیامبر صلی هللا علیه ... ام سلیم در جنگ حنین خنجری نیز با خود حمل میکرد

این : و سلم خبر داد که ام سلیم خنجری با خود دارد، پیامبر صلی هللا علیه و سلم به وی گفت

خنجر چیست؟ گفت این خنجر را با خود دارم که اگر یکی از مشرکان به من نزدیک شود 

 .پیامبر صلی هللا و علیه و سلم با لبخند خود او را تشویق کرد. شکمش را پاره کنم

همه علمای اسالمی اقرار کرده اند که جایز است زنان روستائی   .3

ن خود را مساعدت نمایند یا زنانی که ناچارند به خاطر تامین هزینه اشوهران و خویشاوند

 .یگر در نزد دیگران کار کنندهای زندگی در کار های کشاورزی و کار های د

این اقرار علما به منزله اجماع آنان است بر جواز کار زن خارج از منزل مشروط به رعایت 

 1.شرایط فوق

 حق کار: مطلب دوم

دین مبین اسالم کار های را که برای مردان مجاز اعالم داشته، برای زنان هم روا ( الف

مردان ناروا قرار داده برای زنان هم ناجایز  دانسته است، و کار های زشتی را که برای

شمرده است؛ با این تفاوت که هللا متعال مردان را با یک سری آداب رفتاری و اجتماعی 

ویژه ای مکلف ساخته که بایستی فعالیتهای آنان در چهار چوب آن صورت گیرد، همچنان 
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نباید از محدوده آن بیرون برای زنان نیز یک سری آداب رفتاری و اجتماعی تعین نموده که 

 .شوند

نخستین وبزرگترین ویژگی زن ، فطری ترین رسالت زن واساسی ترین وظیفه آن، ( ب

وظیفه مادری و پرورش نسلهاست، که هللا تعالی زن را به این رسالت از نظر بدنی و روانی 

واالی مادری  آماده ساخته است، که نباید هیچگونه شغل مادی یا ادبی جای این رسالت و مقام

زن درین عرصه منازع و بدون رقیب است، چون هیچ کس نمیتوانددر نقش .را اشغال کند

این مادر است که سرنوشت و آینده ملتها را رقم میزند، انسانها را . مادر ایفای وظیفه نماید

پرورش میدهدو با غریزه ای انسان پروری، روان و جسم زن آرام میگیردو به بالندگی و 

 .ایی میرسدشگوف

البته این بدان معنی نیست که از دیدگاه اسالم برای زن کار و فعالیت در بیرون منزل          

ن را مادام العمر در چهار دیواری خانه زندانی ساخته است، بلکه  ز نارواست، یا دین اسالم

از  زن میتواند برای نماز، آموزش علم، رفع نیازمندی های دینی و دنیوی مشروع خویش

منزل بیرون رود؛ چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه و سلم به همسرش سوده اجازه فرمود تا 

 .جهت رفع ضرورتش از خانه بیرون شود

بنابراین زن میتواند در چهار چوب ضوابط شرعی در بیرون از منزل به کاری          

بپردازد که با طبیعت، قابلیت و توانمندی اش همخوانی داشته و در تضاد با انوثت وی نباشد؛ 

پس کار زن در خارج منزل؛ در چهار چوب شریعت اسالمی رواست، به ویژه اینکه خود 

 1.ه به کارزن در بیرون منزل نیازداشته باشدوی یا خانواده و جامع

  زن هنگام ضرورت میتواند بیرون از خانه کار کند : مطلب سوم

هرگاه ضرورت اقتضا کند که زن از راه کار مباح مشروع نیاز های زندگیش را        

برآورده بسازد جایز است، مواردی که درقرآن و سنت در باره کار زن بیرون از منزل 

  :ضرورت و نیاز آمده چنین است هنگام

ةً ِمَن النَّاِس یَْسقُوَن َو َوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأَتَْیِن تَذُودا22  ا َوَرَد ماَء َمْدیََن َوَجَد َعلَْیِه أُمَّ ِن َو لَمَّ

عاُء َو أَبُونا َشْیٌخ َکبیرٌ  نَْسقي قاَل ما َخْطبُکُما قالَتا َل لَُهما ثُمَّ تََولَّي  فََسقي23َحتَّي یُْصِدَر الر ِ

ِ إِن ِي ِلما أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَقیرٌ  ل ِ فَقاَل َرب   (۲۳سوره قصص آیه ) إِلَي الظ ِ

رسید مردمانی زیادی را دید که بر آن گرد آمده اند  و هنگامی که به چاه آب مدین: ترجمه

و چهار پایان خود را سیراب میکنند و آن طرف تر دو زنی را دید که گوسفندان خود را 

پدر ما پیر و مرد :" گفتند" شما دونفر چه کار میکنید؟: " موسی علیه السالم گفت. میپایند

است، ما گوسفندان مان را آب نمیدهیم تا چوپانان همگی گوسفندان خود را کهن سالی 

. موسی علیه السالم دلش به حال آنان سوخت و گوسفندان ایشان را سیراب کرد." برگردانند

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=28&AYID=23
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=28&AYID=23
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=28&AYID=23
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=28&AYID=24
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=28&AYID=24
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=28&AYID=24
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من نیازمندی هر آن ! پروردگارا: رفت؛ و عرض داشت( درختی) سپس به زیرسایه یی 

 .ماییچیزی هستم که برایم حواله و روانه فر

دلیل استدالل به این ایه این است که شعیب علیه السالم پیامبر است، هیچ مفسده نیز در        

زیرا دین آن را منع نمیکند اما جوانمردی مردم نسبت به یکدیگر . انجام کار دخترانش نیست

 .و وضیعت بادیه نشینان با شهر متفاوت است، به ویژه اگر وضیعت ضروری باشد

ت رسول هللا صلی هللا علیه و سلم برکار کردن بیرون از خانه هنگام ضرورت امر سن       

مینماید، چنانچه داستان اسما و همچنین آگاهی پیامبر صلی اله علیه و سلم از حال او و 

 .سکوتش، دلیل روشنی بر جواز کار زن، در هنگام ضرورت است

 :حالت های کار بیرون از خانه: مطلب چهارم

با قیاس بر حالت ضرورتی که در قرآن در باره دختران شعیب و نیز آنچه درسنت         

در باره ی داستان اسما ، ام سلیم و غیره خانمهای انصار آمده است، هرگونه حالت ضرورت 

. دیگری که زن ناچار به انجام کار در بیرون از خانه باشد، براین دو حالت قیاس میگردد

یلی که درخانه میسازد و درخارج ازخانه میفروشد، کار کند و برای زن جایز است با وسا

مانند پختن نان و یا بافتن پشم و یا دوختن لباس های بچه گانه و زنانه . روزی بدست آورد

 .را در بازار بفروشدو جایز است که برای انجام این کار ها از خانه بیرون برود

رف میزنیم پس سوالی مطرح میشود که این وقتی ما در مورد بیرون رفتن از خانه ح       

بیرون رفتن تا چی اندازه مجاز است و یا اینطور واضح بسازیم که آیا زن حق مسافرت 

 1دارد یا خیر؟

 آیا زن آزادی مسافرت را دارد؟:مطلب پنجم 

مسافرتی همانندرفتن از محلی به محل دیگر در داخل شهر برای تجارت یا عیادت          

مستلزم سفر نیست و اسم مسافر هم برآن صدق نمیکند به شرط داشتن اجازه مریض که 

درغیراین صورت با اجازه ولی جایز . شوهر برای زن مندوب است اگر ازدواج کرده باشد

 .است

اگر بر رفت و آمد بتوان اسم مسافرت اطالق نمود به گونه که نماز مسافر در آن         

. سافرتی زن باید همراه شوهر یا محرمی همانند پدرش باشدقصر گردد، برای اباحه چنین م

بعضی از .این چیزی است که احادیث پیامبر صلی هللا علیه و سلم بدان اشاره کرده است

احادیث، سفر را به مدت دو روز یا سه روز و یا یک روز مقید میکنند و تعدادی از احادیث 

نجا برخی ازین احادیث و مطالبی را که از نیز قایل به محدود کردن شمار روز نیستند، دری

 .آنها استخراج میشود، آورده ایم
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 احادیث سفرزن: مطلب ششم

امام بخاری در صحیح خود از ابو سعید خدری روایت کرده است که، پیامبر صلی ( الف

 :هللا علیه و سلم فرمودند

روز باشد انجام زنی که شوهر یا محرمش همراه او نباشد، مسافرتی را که مدت آن دو " 

 1."ندهد

امام ترمذی در جامع السنن خود از ابو هریره نقل کرده است که، پیامبر صلی هللا علیه ( ب

 :و سلم فرمودند

 2."زن راه یک شبانه روز را نپیماید مگر اینکه محرمی همراه او باشد" 

 جایز است؟ آیا اشتغال زن به کارهای که در آن تخصص دارد، بیرون از خانه: مطلب هفتم 

حال این سوال مطرح میشود که اگر زن شغل معینی داشت که زنان دیگر بخوبی او        

 از انجام آن بر نمی آمدند، آیا میتواندآنرا بیرون از خانه انجام دهد؟

اگر شوهر داشته باشد و شوهرش به او اجازه بدهد یا اگر شوهر نداشته باشد و ولی        

ه او اجازه بدهد و نیز سببی توجیه کننده برای انجام حرفه اش بیرون شرعی و قانونی اش ب

برای مثال اگر نیاز و مصلحتی شدیدی برای . از خانه داشته باشدپاسخ این سوال مثبت است

انجام کارش وجود داشته باشد یا برای گذراندن زندگی خود و فرزندانش ناچار باشد بیرون 

در زمان پیامبر صلی هللا علیه وسلم تعدادی زنان کار  زیرا. از خانه کار کند جایز است

 .شانرا در بیرون از خانه انجام میدادند و هیچ انکار و اختالفی هم درین مورد وجود ندارد

 شرایط کار زن در بیرون از خانه:  مطلب هشتم

 شرط جواز کار زن در بیرون از خانه این است که انجام آن به وظایف خانه داری او     

به همین سبب اجازه شوهر در انجام این کار ها، . و حقوق شوهر و فرزندانش آسیب نرساند

 .               شرط میباشد

 .کارش در صورت وقار و متانت و حیاء صورت گیردو از مظان اتهام به دور باشد (الف

زاحمت کار به گونه ای باشدکه موجب ضرر اجتماعی یا اخالقی نگردد؛ مانند ایجاد م (ب

 .برای مردان و بیکاری آنان

کااااااار بااااااه گونااااااه ای باشااااااد کااااااه مااااااانع انجااااااام وظااااااایف اصاااااالی او در براباااااار  (ج

شااااااوهر، فرزناااااادان و مناااااازل نگااااااردد، یااااااا او را مکلااااااف بااااااه چیاااااازی نکنااااااد کااااااه از 

 .طاقت و توانش بیرون است
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کاااااار باااااه گوناااااه نباشاااااد کاااااه اورا مجباااااور باااااه بیااااارون آمااااادن ازلبااااااس و زینااااات و  (د

پوشااااااش اناااااادام هااااااای خااااااود وحجاااااااب نمایااااااد و در اثناااااااء کااااااار باااااار خااااااالف ساااااانت 

 . شریعت اسالمی ناچار به اختالط با مردان بیگانه شود

کاااااار کاااااردن زن در صاااااورت حفاااااظ شااااارایط فاااااوق، باااااا رضاااااایت شاااااوهر باشاااااد  (ه

 1.اختالف و نزاع فیمابین آنان میشودچون عدم رضایت شوهر منجر به 

 

 تجارت زنان و دیدگاه اسالم

 :این مبحث حاوی مطالب زیر است

 مصاحبه با گل جان زمری رئیس عامل فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان *

 مصاحبه با ماللی جواد بانوی تجارت پیشه * 

 تولیدات شرکت مدینه مریم* 

عیدی آمااااار دیپارتمنااااات تعلیماااااات اساااااالمی مصااااااحبه باااااا اساااااتاد وزیااااار محماااااد سااااا *

 پوهنځی شرعیات پوهنتون سالم

مصااااااااحبه باااااااا اساااااااتاد شاااااااکرهللا مخلاااااااص اساااااااتاد تعلیماااااااات اساااااااالمی پاااااااوهنځی  *

 شرعیات پوهنتون سالم

 مصاحبه با گل جان زمری رئیس عامل فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان:مطلب اول

 ۱۳۹۶حوت  ۲۸تاریخ 

فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان است که درپاسخ به گل جان زمری رئیس عامل 

 :سواالت زیر چنین جواب دادند

 در مورد تاریخچه تجارت زنان در افغانستان بگوئید؟

دارد یعنی نمیتوانیم بگوئیم بعداز خروج زیاد مت اتاریخچه تجارت زنان در افغانستان قد

خ بسیار طوالنی دارد اگر ما از نظر طالبان و یا آمدن حکومت انتقالی، تجارت زنان تاری

بطور بسیار ساده زنان در قریه جات تکه  :مثالً  ،اندازیمبیوضع اقتصادی زنان افغان نظر 

ری نمیشود به علت اینکه آنوقت وو بنجاره برای فروش میبردند اما اینکه ازآنزمان یاد آ

یستم تجارت برای یک سیستم وجود نداشت، بعد از بوجود آمدن دولت بشکل دیموکرات س

 Afghan Womenخانم ها بوجود آمد،نهاد های تجارتی در افغانستان تاسیس گردید مانند
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Business Association   خانم مینه شیرزوی در راس آن قرار گرفت  مرحله اولکه در

 .طرح  اوبودکه درین عرصه رسالت خویش را انجام داد، نهاد های که ساخته شد اصالً 

به همکاری مالی نهاد های  Afghan Women Business Councilبعد از آن           

بین المللی که در راس آن محبوبه واعظی قرار داشتند تاسیس گردید، و بعدا از ادغام این 

ایجاد شد واز آنجا سیستم تجارتی برای  ٢٠٠٥دو، فدراسیون زنان تجارت پیشه در سال 

باطات ملی و بین المللی در سطح جهان دارد بخاطر خود کفائی و زنان عیار گردید، که ارت

آموزش تجارتی برای زنان فعالیت دارد و اکنون به سطحی رسیده اند که قرار داد های 

 .تجارتی از جهان اخذ مینمایند

 فعال به چی تعداد زنان و در کدام عرصه ها مصروف تجارت هستند؟

ن تجارت پیشه هستند اما بسیاری آنها بخاطر اوضاع خانم رسما راجستر فدراسیون زنا ٤٥٠

هم فعالیت  خانم تجارت پیشه فعالٌ  ٢۳٠نا امن کشور به طرف خارج رو آورده اند اما باز هم 

دارند و اینها در هفت بخش کار مینمایند مانند صنایع دستی، زیورات، قالین بافی، زراعت، 

 ...بخش های خدماتی، خیاطی و

 وانع سد راه تجارت زنان میشود؟کدام چالشها و م

چالشااااااااها باااااااارای عمااااااااوم مااااااااردم اساااااااات ولاااااااای زن چااااااااون چااااااااالش اجتماااااااااعی و 

اقتصااااااادی خااااااود را دارد بیشااااااتر باااااااالی او تحمیاااااال میشااااااود کااااااه میتااااااوانیم اولااااااین 

 .چالش وضع امنیتی را نام ببریم

که بخاطر همین چالش فامیل ها نیز ممانعت مینمایند، عدم همکاری دولت، عدم موجودیت 

 ...نابع مالی، عدم دسترسی به قرضه های اسالمی وم

 آینده تجارت زنان را چگونه مینگرید؟

اگر دولت و سکتور خصوصی دست به دست هم داده و دلسوزانه برای زنان کار کنندآینده 

ظرافت کاری های که در بخش صنایع دستی  تجارت زنان خوبتر است، بخاطر اینکه اکثراً 

 1.استصورت میگیرد کار زنان 

 مصاحبه با ماللی جواد بانوی تجارت پیشه:  مطلب د وم

 ۱۳۹۷حمل  ۶تاریخ مصاحبه 

 شما تجارت را از کجا آغاز کردید؟

 .تجارت را با پیشکش پالن تجارتی از یک برنامه رقابتی آغاز نمودم
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 با کدام موانع و چالشها مواجه شدید؟

فرهنگی و اجتماعی وعدم همکاری مشکالت عمده اوضاع نابسامان امنیتی، مشکالت 

 .ادارات دولتی و غیر دولتی بوده است

 تجارت و کار زنان در خانواده و جامعه چی تاثیرات دارد؟

تاثیرات بطور یقینی مثبت بوده چون با کار زنان مشکالت اقتصادی خانواده کمتر 

، و زمانی که اقتصاد میشودیعنی زنان نیز مانند مردان در بهبود اقتصاد خانواده سهیم میشوند

 .خانواده ها بهتر میشود این تاثیر مستقیم میگذارد باالی اقتصاد جامعه و کشور 

 تجارت زنان برای دریافتن جایگاه بهتر به چی نیازمند است؟

درصورتیکه حمایت جدی از زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی وجود داشته باشد، برای 

اقتصادی زنان قدم های اساسی از طرف دولت و نهاد های پیشرفت و انکشاف فعالیت های 

بین المللی برداشته شود و در قسمت دست رسی به منابع پولی و مارکیت های بین المللی 

 .حمایت جدی شوند مطمینا که جایگاه بهتری دریافت خواهند کرد

 :تولیدات شرکت مدینه مریم
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آمببببببر دیتارتمنببببببت  مصبببببباحبه بببببببا اسببببببتاد وزیببببببر محمببببببد سببببببعیدی: مطلببببببب سببببببوم

 تعلیمات اسالمی پوهنځی شرعیات پوهنتون سالم

 1396حوت  14

 علااااای و المرسااااالین االنبیااااااو ساااااید علااااای ساااااالم و ةالحماااااد هللا رب العاااااالمین و صااااالو

 .اجمعین اصحابه و آله

مااااارد هاااااا تجاااااارت را جاااااواز داده  در شاااااریعت اساااااالمی قسااااامیکه هللا متعاااااال بااااارای

 :است قول هللا متعال که فرموده اند

یبببببا أَیَُّهبببببا الَّبببببذیَن آَمنُبببببوا َل تَبببببأُْکلُوا أَْمبببببوالَُکْم بَْیبببببنَُکْم بِاْلباِطبببببِل إَِلَّ أَْن تَُکبببببوَن تِجببببباَرةً  

َ کببببببباَن بِ  ً َعبببببببْن تَبببببببراٍض ِمبببببببْنُکْم َو َل تَْقتُلُبببببببوا أَْنفَُسبببببببُکْم إِنَّ َّللاَّ سبببببببوره )  ُکبببببببْم َرحیمبببببببا

 (29النسآء آیه 

ای مومناااااان اماااااوال یکااااادیگر خاااااود را باااااه نااااااحق نخوریاااااد مگااااار اینکاااااه : ترجمبببببه

 .به تجارت باشدو در تجارت رضایت جانبین باشد

بااااه همااااین قساااام باااارای زنااااان نیااااز اجااااازه داده شااااده اساااات البتااااه زنااااان در صااااورتی 

 .نظربگیردتجارت کرده میتوانند که ضوابط شرعی اسالم را در 

قساااااامیکه در صااااااادر اسااااااالم اولاااااااین همساااااار رساااااااول هللا صاااااالی هللا علیاااااااه و سااااااالم 

خدیجاااااه رضااااای هللا عناااااه یاااااک خاااااانم بیاااااوه ثروتمناااااد باااااود کاااااه تجاااااارت میکاااااردو 

اماااااوال تجاااااارتی خاااااود را باااااه شاااااام میفرساااااتاد و از آنجاااااا دوبااااااره ماااااال مااااای آورد، 

ن در باااااین چاااااون رساااااول هللا صااااالی هللا علیاااااه و سااااالم قبااااال از اساااااالم نیاااااز بلقاااااب امااااای

اماااااوال تجاااااارتی خاااااود را  اقاااااریش شاااااهرت داشااااات پاااااس خدیجاااااه رضااااای هللا عنهااااا

باااااارای رسااااااول هللا صاااااالی هللا علیااااااه و ساااااالم دادو رسااااااول مبااااااارک  باااااارای تجااااااارت

امااااوال را بااااه شااااام باااارد و بساااایار منفعاااات کاااارد و بااااار دیگاااار نیااااز تکاااارار شااااد، ایاااان 

ه حکایاااات دلیاااال بااااار ایاااان اساااات کاااااه شااااریعت اسااااالمی تجاااااارت زنااااان را جاااااواز داد

البتاااااه بااااااز هااااام یااااااد آور میشاااااوم کاااااه شااااارایطی کاااااه در اساااااالم بااااارای کاااااار . اسااااات

 1.زنان ضروری است باید در نظر گرفته شود

مصاحبه با استاد شکرهللا مخلص استاد تعلیمات اسالمی پوهنځی شرعیات : مطلب چهارم

 پوهنتون سالم

 :۱۳۹۶حوت  ۲۱تاریخ 

دیاااان مقاااادس اسااااالم یااااک دیاااان اجتماااااعی اساااات، دیناااای نیساااات کااااه فقااااط در           

آن ربانیاااااات باشااااااد و یااااااا فقااااااط در چهااااااار دیااااااواری مسااااااجد محصااااااور باشااااااد، دیاااااان 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=29
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مقااااادس اساااااالم در هماااااه ابعااااااد و عرصاااااه هاااااای زنااااادگی از خاااااود قاااااوانین و نظاااااام 

دارد در باااااااازار و خریاااااااد و فاااااااروش نیاااااااز شااااااارایط دارد، وقتیکاااااااه یاااااااک زن حاااااااق 

دیگاااااااران میاااااااراث از ماااااااال و ملکیااااااات شاااااااود وقتیکاااااااه از یاااااااک زن  دارد صااااااااحب

 ؟برده میتوانند چطور گفته میتوانیم که کار کرده نمیتواند

به سیرت رسول هللا صلی هللا علیه و سلم اگر رجوع نمائیم درمی یابیم که اولین همسر        

رسول هللا صلی هللا علیه و سلم تجار بود، ازین معلوم میشود که حتما با مرد ها تعامل 

پس قطعا میتوان گفت که کار و تجارت زن جواز . میکرد، گفت و شنود و معامله میکرد

خود شرایط دارد، در قوانین اسالم همه کار ها در چوکات یک سلسله شرایط اما با . دارد

 .مجاز است

 :و شرایط کار و تجارت زن بطور نمونه ازین قرار میباشند

 رعایت حجاب اسالمی-۱

 مکالمه داخل چوکات خرید و فروش-٢

 حفظ عفت و پاکدامنی -۳

 ایجاد ماحول درست اسالمی-٤

 اجتناب از حرام-٥

 پابندی به شرایط و قوانین اسالم -٦

اگر زن این شرایط را رعایت کند و اجازه شوهر ویا ولی خود را داشته باشد پس هیچ 

 1.ممانعتی در شریعت اسالم وجود ندارد

 

 درمورد اشتغال وتجارت زن نتیجه گیری

 ةو الصال الحمدهلل الذی بنعمته تتم الصالحات، و بتوفیقه و اعانته تکتمل اَلمور و تستقیم،

 .واَلء من و اصحابه و آله علی و محمد سیدنا للعلمین، ةرحم ارسل من علی السالم و

دین مبین اسالم کار های را که برای مردان مجاز اعالم داشته،برای زنان هم روا دانسته   -1

است و کار های زشتی را که برای مردان ناروا قرار داده برای زنان هم ناجایز شمرده 

 .است
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در واقع جواز وکالت زن و وصی شدن وی برای مرد، خود دلیل آشکاری است بر   -2

 .جواز کسب و کار او در وظایف عمومی

اگر زن شغلی شریفی داشته باشد که متناسب با طبیعت، سرشت و علم او باشد برابر   -3

 .شرایط اسالمی اشکالی ندارد

مردانه میدانند، اما از صدر اسالم کنون بر خالف آنچه مردم تجارت را یک وظیفه   -4

 .زنان نیز به این وظیفه اشتغال دارند

این نکته که شریعت اسالمی، اساسا مخالف با اشتغال زن و موافق با خانه نشینی اوست،   -5

 .با سنت نبوی و شریعت اسالم  نمیتواند سازگار باشد

ون میراث و حق مهر را در برای تامین حقوق اقتصادی زنان دین اسالم منابعی چ -6

 .اختیارایشان گذاشته است

 .در وظیفه و کار زن اجازه شوهر یا ولی او شرط الزمی میباشد  -7
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 مدوفصل 

 مقاَلت معتبر در مورد زن

 افراط و انکار سوی دو در زن جایگاه و اسالم

 

Asasnews: 

جامعه انسانی به علت تفاوت های خاص شخصیتی و روانشناسانه، از همان آغاز               

ضرورت اعمال برخی از قواعد و مقررات خاص، بر اقشار و بخش های خاص را پذیرفته 

 .این خواص زنان هستندیکی از .است 

با نگاهی سطحی به همه نظام های حقوقی و اجتماعی در مناطق مختلف دنیا ،صرف نظر 

از عقبه انسانی یا متافیزیکی باورهای جاری در جوامع، مشاهده می کنیم که همه نظام ها 

این رهیافت ویژه نشات .در مقوله حقوق و تکالیف زنان یک رهیافت ویژه نگر داشته اند 

 .گرفته از وزن باالی اجتماعی و نقش موثر زنان در توسعه و پیشرفت جوامع است

اسالم به عنوان یک نظام جامع دینی و اجتماعی از همان روزهای نخست، نگاهی خاص و 

در دوره ظهور اسالم در .منحصر به فرد به زن و جایگاه این قشر در جامعه داشته است 

 . در جامعه در وضعیتی متناقض قرار داشتشبه جزیره عربستان جایگاه زنان 

https://www.asasnews.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/15822-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7.html
https://www.asasnews.com/images/multithumb_thumbs/b_0_0_0_10_images_positionofwomeninislam.jpg
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در این مقطع در حالی که در برخی از خانواده ها تولد فرزند دختر به عنوان نمادی از    

نحوست تلقی شده و دختر بچه های برخی از قبایل عرب زنده به گور می شدند،در شرایطی 

ر جامعه نقش های متناقض در خانواده های اشراف و بزرگان عرب، زنانی بودند که د

در این شرایط اسالم باید یک ساختار جدید فکری را برای حقوق . موثری را ایفاء می کردند

 . و تکالیف این قشر ترسیم می کرد

از همان سال های صدر اسالم ،نگاه علما و صاحب نظران مسلمان نسبت به زنان و    

در یک بخش از .قرار داشته است حقوق اجتماعی آنها تحت تاثیر دو جریان افراط و تفریط 

این جریان برخی از افراد با نگاهی تنگ نظرانه به حقوق و تکالیف زنان، تالش داشته اند 

 . مقام این بخش از جامعه را به حد یک خدمتکار مرد تنزل دهند

مساله مهم در این جریان این بود که این طیف از صاحب نظران، نگاه محصور کننده    

طه با زن و حق و حقوق آنها را به آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی خود در راب

همین استناد ها باعث ایجاد بدترین بدبینی ها نسبت به .هللا علیه و آله وسلم مستند می کردند

در نقطه اوج، این تنگ نظری ها باعث شد که اسالم .آموزه های اسالمی در این مقوله شد

 .ستیز معرفی گردد به عنوان یک دین زن

در نقطه مقابل برداشت فوق، طیف دوم فعاالن و صاحب نظران مسلمان، در تعریف حقوق 

این دیدگاه از اواسط قرن .و جایگاه زن در جامعه اسالمی، دیدگاهی کامال دین گریزانه دارند

 . نوزدهم با ورود جنبه های مختلف تمدن نوین در جامعه اسالمی جریان پیدا کرده است

در این رهیافت اعتقاد بر این است که نباید آزادیها و حقوق زنان را با معیارها و    

افرادی که به این مشرب فکری اعتقاد دارند به شدت .محصوریت های دینی محدود کرد

تحت تاثیرمکتب لیبرالیسم بوده و اعتقاد دارند عامل عقب ماندگی مسلمانان زنجیرهای 

 . معه تنیده شده استجافکری متعلق به عصر کهن بر تاروپود عقیدتی است که بر اساس ت

زن و مقوله حقوق و آزادیهای زنان در جامعه در اولویت نخست توجه مباعث هر دو      

ماحصل این مباعث این است که در یک .طیف متحجران و غرب گرایان قرار داشته است 

عه شده و گروه دوم بدون در جمله، گروه نخست خواستار خانه نشین شدن این بخش جام

وبی بند وباریهای اخالقی ناشی از   آزادیهای مطلق  نظر گرفتن آسیب های اجتماعی ناشی

 .می کردند آن ،آزادی بدون محدودیت را برای این قشر طلب 

واقعیت جاری در جامعه اسالمی این است که در شرایطی که در حدود چهارده قرن    

ست حاکم مطلق در کشورهای مختلف مسلمان بوده است ،اما از نیمه گذشته، دیدگاه بسته نخ

https://www.asasnews.com/images/multithumb_thumbs/b_0_0_0_10_images_139512291206140310340254.jpg
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قرن بیستم، دیدگاه دوم به مرور با کمک و حمایت امواج عظیم جهانی شدن، دست باال را 

گرفته است و امروز دیدگاه دین گریز غرب گرایانه به دیدگاه برتر در بالد اسالمی تبدیل 

برداشت سوم از طرف متفکران دلسوز مسلمان  عدم توفیق در ارائه رهیافت و.شده است 

 . در این ز مینه عرصه را برای این طیف باز گذاشته است

دیدگاه واقعی اسالم در مقوله زن و حقوق اجتماعی آن، منطبق با هیچ یک از دیدگاه های    

اما برای فعالیت های .اسالم به خانه نشین کردن زن در خانه اعتقادی ندارد.مذکور نیست

اجتماعی حدود و قواعدی را وضع کرده است که فلسفه وجودی این قواعد ،حفظ بنیان های 

 . اخالقی اجتماع است

مشکل بزرگ دیدگاه اصیل اسالمی در تبیین جایگاه زنان در جامعه این است که در غالب    

موارد تالش کرده است با رویکردی شعاری و با حمله احساسی به هواداران دیدگاه 

یکی از ویژگی های عصر جدید این است که قواعد .الیستی، موضع خود را پیش ببرد لیبر

و محذوریت های وضع شده بر رفتار های اقشار مختلف،به سختی تحمل و مورد پذیرش 

به قول یکی از صاحب نظران مسائل اجتماعی عصر مدرن دوره عبور از . واقع می گردد

 . حدود و حصارهای ناموجه است

ل و موضوعات مرتبط با زنان نمی توان انتظار داشت صرفا با کلید واژه های در مسائ

 . غرب گرایی و بی بندوباری افراد را مجاب کرد که به حدود مد نظر ما احترام بگذارند

ضرورت مهم در مقوله تبیین و تشریح دیدگاه اصیل اسالمی مجهز شدن به ادبیات و علم 

و حدودی را که بر علم و آگاهی روز تکیه داشته باشد  نسل جوان مسلمان،قواعد.روز است 

بنابراین صرفا نمی توان با استناد سطحی به برخی از متون سنتی .راحت تر قبول می کنند

 . دینی، نسل جدید را توجیه و با آموزه های مد نظر خودمان همراه کنیم

ن و جامع ترین معرفت اگر باور قلبی بر این برداشت داریم که اسالم به عنوان آخری    

برنامه ای مبتنی بر ( زنان)دینی که بر جامعه بشری نازل شده است ،برای نیمی از جامعه 

نیازهای روز دارد،باید با دوری از روش های سنتی و غیر مثمر، تالش کنیم پایه های باور 

بدون  به روز کردن برخی از باورهای سنتی.پذیری اصول مد نظر خودمان را تقویت نماییم

عبور از خطوط قرمز واقعی که شارع مقدس برای ما وضع کرده است، یک ضرورت 

 .حیاتی برای عبور از شرایط گذار کنونی است

 

 مدرس دانشگاه:عبدالقیوم شکاری  

 

 :مقایسه جایگاه و مقام زن در ادیان یهود ، مسیحیت و اسالم

http://dari.irib.ir/radioislam 

 

ادیان الهی چون از منبع وحی سرچشمه گرفتند، همگی در یک مسیر که همان رشد وکمال 

اما آنچه . انسانهاست قراردارد و هیچ گونه اختالف مهم و اساسی در ادیان الهی وجود ندارد

جای بحث و تامل دارد، این است که ادیانی مثل یهودیت و مسیحیت به تدریج و مرور زمان 

http://dari.irib.ir/radioislam
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لذا مطالب . دستخوش تحریف گردید و دو کتاب مقدس تورات و انجیل با خرافات در آمیخت

 .غیر واقعی و به دور از حقیقت، در این دو کتاب به وفور دیده می شود 

تورات و انجیل از این آسیب در امان نبوده است و مطالب خرافی  جایگاه و مقام زن نیز در

این در حالی . و غیر حقیقی زیادی در مورد زن و ارزش او در این کتابها یافت می شود 

  .است که به طور کلی در فرهنگ وحی از زن به عظمت یاد شده است 

 .اشاره کرد ( س ) برای نمونه می توان به حضرت مریم 

نمونه یکی از بزرگترین اعجازهای آسمانی معرفی می (  الم هللا علیهاس) م حضرت مری

یکی از تجلیات کمال این زن به شمار می رود (  علیه السالم) شود و وجود حضرت عیسی 

. 

با تقوا و درایت بود و لحظه ای از توجه به پروردگارش باز نمی ماند ( س ) حضرت مریم 

 .گردید ( ع ) مهد پرورش حضرت عیسی و بر اثر همین فضایل، آغوشش 

البته بی شک . در آیین تحریف شده یهود برای زن هیچ گونه شخصیت و منزلتی قائل نبودند

تمام پیامبران مدافع ارزش و مقام زن و مخالف ستم به او بودند ولی قانونهای تحریف شده 

برخی از یهودیان . ند کتابهای مقدس سبب شد در آیین یهود، زن و دختر را مایه ننگ بدان

زن را حیوانی می دانند که بیشتر از دیگر حیوانات به انسان شباهت دارد و درواقع برزخی 

 .میان انسان و حیوان به شمار می آید 

یهوه، خدای یهود در آخرین بند از فرمانهای ده گانه اش که به قول مشهور برای حضرت 

بر این . رپایان و اموال منقول قرار داده است فرستاده، زنان را در ردیف چها( ع ) موسی 

اساس قوم یهود مانند همه اقوام جنگجو زن را مایه مصیبت و بدبختی می دانستند و او را 

جالب تر این که مردان . فقط به این دلیل تحمل می کردند که یگانه منبع تولید سرباز بود 

در دین . آنها را زن نیافریده است یهودی در دعای صبحگاهی از خداوند تشکر می کنند که 

سنت . تحریف شده یهود، دختر کاالیی است که می توان آن را در هنگام تنگدستی فروخت 

 .غلط خرید و فروش دختران در قوم بنی اسرائیل رواج زیادی داشته است 

در تورات آمده است که حوا از دنده آدم آفریده شده است و چون چنین است پس بایستی زن 

همواره تابع و ملک مرد باشد و مالکیت مرد بر زن از همین قائده ادعایی در آفرینش ریشه 

 .گرفته است 

در عقیده و آیین یهود، حوا در بهشت سبب فریب آدم و ارتکاب گناه خوردن میوه ممنوعه 

و اخراج از بهشت شده و از این رو جنس زن تا آخر عمر جهان به عنوان یک گناهکار 

 .ید مجازات شود دائمی با

و متاسفانه همین مطلب در طول تاریخ . این گونه قضاوت، ستمی تاریخی نسبت به زن است 

  .تبدیل به یک فرهنگ شده و بر روی رفتار مردان بر زنان اثر گذاشته است 

در قرآن کریم که . بدیهی است چنین قضاوتی نسبت به زن نمی تواند یک پیام الهی باشد 

آسمانی بودن آن روشن است خوردن میوه ممنوعه در بهشت را به آدم و حوا هر دو نسبت 

 .می دهد و گناه آن را بر گردن حوا نمی اندازد 
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در آموزه های تلموت که دومین کتاب معتبر و مقدس یهودیان است در مورد برتری پسر 

ست و در زمان پیری و ضعف می تواند بر دختر گفته شده که پسر عصای پیری والدین ا

آنها را یاری کند و نیز می تواند دانشمندی پر آوازه شود و آرزوی پدر و مادر را برآورده 

اما دختر گنجینه نگرانی آور برای پدر است و پدر همواره نگران اوست که مبادا در . سازد

منحرف شود و یا در  کودکی او را فریب دهند و یا در نوجوانی و بلوغ از جاده عفاف

 .بزرگسالی بی همسر باقی بماند 

این عقیده خرافی که بر گرفته از آموخته های کنونی تحریف یافته یهودیت است در طول 

. طبق فرمان تلموت، زنان از مطالعه تورات معاف اند . حیات این آیین، حاکم بوده است 

ه بهتر است کلمات تورات به آتش بعضی از بزرگان یهود به شدت تابع این عقیده هستند ک

بسوزد تا این که زنان از آن بهره مند شوند و هر کس دخترش را تعلیم دهد مانند این است 

 .که او را وقاحت، تعلیم نموده است 

نیز گرچه سراسر مهربانی و رحمت است و در آن به ( ع ) آیین حضرت عیسی مسیح 

 .، ارزش زن در آن بسیار پایین آمد مدارا با زنان سفارش شده ولی پس از تحریف

بنابر آموزه های موجود مسیحیت، زن شری ضروری ، وسوسه ای طبیعی ، مصیبتی نیکو 

او همان حوای مجسم . ، خطری خانگی ، جذبه ای نابود کننده و آسیبی رنگارنگ است 

دان است که آدم را از فردوس برین محروم ساخت و هنوز آلتی در دست شیطان است تا مر

از این رو کلیسا زن را بی ارزش و او را موظف به .  را بفریبد و آنان را به دوزخ بکشاند

 .زیرا مرد شبیه خداوند آفریده شده است . اطاعت از مرد می داند

بنابراین در آموزه های این دین، زن موجودی ناقص ، کنیز و برده ای در خدمت مرد است 

 .ر او در امان نگهدارد که مرد همواره باید خود را از ش

در انجیل آمده است شوهر بر زن برتری دارد چنان که مسیح بر کلیسا و در جای دیگر این 

  .کتاب آمده است، و نیز مرد به جهت زن آفریده نشد بلکه زن برای مرد 

و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهید بلکه در سکوت بماند زیرا که آدم : انجیل می گوید

 .اخته شد و بعد حوا و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورد اول س

زایش دختر یک خسارت : دین مسیحیت تولد دختر را ننگ و ضرر می داند و می گوید

 .است 

میالدی کنگره ای تشکیل دادند تا با بحث و گفتگو به نتیجه  586کشیشان فرانسوی در سال 

ی روح است و می تواند مانند مرد عبادت کند برسند که آیا زن نیز مانند مرد انسان و دارا

 و آیا شایستگی ورود به بهشت را دارد یا خیر ؟

در پایان کنگره آنها به این نتیجه رسیدند که زن انسان است ولی برای خدمت به مرد آفریده 

 .شده و زن موجودی فانی است و جاودانگی ندارد 

 :آقای عارفی  -کارشناس 

نها و این که وضعیت موجود و جهان امروز در کل با انسانیت در مورد دختران و ز" 

ً با دختران جوان چه  چطوری برخورد می کنند و در این موضوع با زن و خصوصا

 .وضعیتی دارند 
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در این رابطه باید گفت که در مورد زن و در مورد دخترها نگرش و نگاه مکاتب امروزی 

را به دو دسته و در کل نگاهی به دختر و  و تفکرات و اندیشه های غیر اسالمی امروزی

  : زن را به سه دسته می توان تقسیم کرد

از نظر اسالمی یکی نگاه کسانی که نگاه متحجرانه و متعصبانه و نا آگاهانه و بیگانه •       

اگر چه صاحب نگاه ممکن است دیندار باشد و عالم و دانشمند هم به ظاهر . با دین دارند 

باشد نگاه اینها این است که می گوید زن و دختر یعنی این که فقط از نظر دین همان حجابش 

دو تا ویژگی افراد متعصب و متحجر و . زن دیندار یعنی زن با حجاب . را باید قبول کند 

از نظر دینی قابل قبول نیست ،برای زن و دختر در نظر به اصطالح کهنه فکرهایی که 

یکی این که با حجاب باشد حتی صورتش را هم بپوشاند و دوم این که وقتی این دختر  .دارند 

. یا این زن نسبت همسری به مردش پیدا کرد اسیر و نوکر و تحت فرمان شوهرش باشد 

د و مرد نسبت به زن حقوقی دارد و یعنی این که اسالم گفته، زن نسبت به مرد حقوقی دار

از همه دستورات دینی فقط دست دراز می کند و آن قسمتش را می . هر کسی حقوقی دارد

گیرد که یعنی زن در بعضی از موارد تابع شوهر باشد و این طوری معنا می کنم که در کل 

بپوشاند زن مومن و متدین با ارزش این است که بهتر است که حتی سر و صورتش را هم 

این مرد اگر فرعون هم بود تابعش باشد ، اگر ابن ملجم هم بود تابعش . و تابع مرد باشد 

باشد ، اگر سلمان و ابوذر هم بود تابعش باشد و این یک نوع دیدگاهی است که واقعاً امروز 

 کم و بیش در مورد زن وجود دارد و آنچه که مهم است این است که این دیدگاه و این برداشت

  .را اسالمی هم می دانند و تلقی می کنند 

که بیگانگان و استعمار جهانی امروز دارند که برگرفته از  چنین استیک دیدگاه، •      

تفکرات اندیشمندان و روانشناسان مادی است که دیدگاه آنها کالً در مورد زن یک دیدگاه 

عمار جهانی امروز زن را به ین دیدگاهی دارند یعنی چرا استنباطل است و چرا آنها همچ

عنوان بدترین ابزار و خائنانه ترین ابزار با او برخورد می کند به خاطر این است که 

برگرفته از مبانی تفکرات کسانی است که آنها اصالً ازانسان ، شناخت درست ندارند یعنی 

حقش هم مکاتب امروزی تفکرات ضد دین امروزی در مورد انسان دیدگاه نادرستی دارد و 

است که باید دیدگاه نادرستی داشته باشند ، بنده که االن گپ می زنم اگر با آن ظرفیتی که 

دارم بیایم و در مورد فیزیک و شیمی و هواپیما و حتی در مورد یک دیگ بخار نظر بدهم 

  .من یک فرد احمقی هستم که در یک چیزی که تخصص ندارم بیایم اظهارنظر کنم

نیتی که این همه پیچیدگی هایی دارد که خود همانها می گویند انسان حال در مورد انسا

مثالً حاالت . موجود نا شناخته ، آن وقت، وقتی چنین است بیاید در مورد انسان نظر دهد 

روانی انسان، ارزشهای باطنی انسان را در موردش نظر دهد بنابر این، این که علت اصلی 

ر مورد زن دیدگاه غلط دارند چیست، برگشت دارد به این دیدگاه مکاتب و ادیان باطلی که د

که آنها در مورد انسان دیدگاهشان غلط است و آن وقت نوبت به زن و دختر که می رسد 

  .غلط تر می شود 
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 حقوق زن در اسالم

 1390  جدی  4   -   2011  سپتامبر  16: بروز شده 

 افغانستان ویب سایت کمیسیون ملی حقوق بشر

 دیدگاه امام یحیی هندیاز 

 سلیم آشنا

 :مقدمه

ها ی اسالمی بوده و دیدگاهحقوق زن در اسالم یکی از مباعث عمده و قابل تأمل در جامعه

نسبت به هم از سوی علما و محققان اسالمی  صو نظریات متعدد و حتا در مواردی متناق

اند که زنان به عنوان باور بیشتر علما و بزرگان دینی بر این. در این مورد مطرح بوده است

ی انسانی از حقوق و امتیازات مساوی و برابر با مردان در زندگی ی جامعهنیمی از پیکره

اجتماعی و خانوادگی برخوردار بوده و هیچ تفاوت یا تمایزی بین زن و مرد در حقوق و 

 .امیتازات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود ندارد

وجود دارد که مالحظات خود شان را نسبت به حقوق برابر و یکسان آنان ولی نظریاتی هم 

 .با مردان در زندگی اجتماعی و خانوادگی نیز دارند

ی تساوی کند نظریهپذیرند و مستندات قرآنی نیز آن را تأیید میاما آنچه را که بیشتر علما می

ادی و سیاسی است که زنان و مردان در تمام زوایای زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتص

خوشبختانه در شرایط کنونی به عنوان یکی ازمباعث مطرح در این زمینه توسط علما و 

یکی از این علما جناب امام یحیی هندی . دانشمندان اسالمی مورد توجه و دقت قرار دارد

در ایاالت متحده آمریکا به عنوان امام یکی از مساجد  است که فلسطین االصل بوده و فعالً 

آقای هندی در عین زمان به عنوان مشاور امور دینی و . مهم در واشنگتن فعالیت دارد
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این عالم دینی در ماه گذشته . اسالمی رئیس جمهور اوباما نیز در قصر سفید وظیفه دارد

الن حقوق بشر وبه خصوص حقوق زن سفری به افغانستان داشت و با تعدادی از علما و فعا

. در کشور مالقات نموده و مباعث مهمی را در رابطه به حقوق زن در اسالم مطرح کرد

ها مالقاتی بود که آقای یحیی هندی با تعدادی از کارمندان کمیسیون یکی از این نشست

وی در . مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی از علما و فعاالن حقوق زن در کشور داشت

این مالقات توضیحات جالب و مهمی را در رابطه به حقوق زن در اسالم داشت که شما را 

ها که اصال به زبان انگلیسی بوده و ترجمه گردیده است به خواندن بخشی از این صحبت

 .کنمدعوت می

 :های موجود در اسالم تا باورهای عامیانه بین مردماز ارزش

با بحثی در رابطه به حاکمیت عرف و عنعنات خرافی که  های خود راآقای هندی صحبت

ها و اصول دین مقدس اسالم را در رابطه به حقوق زن، تحت تأثیر در مواردی حتا ارزش

 :او گفت. قرار داده و به نحوی کمرنگ کرده است شروع نمود

رف و هایی است که متأسفانه تحت تأثیر عمن باور دارم که اسالم دارای برخی از ارزش»

باید بپذیریم که اسالم بیشتر از . عنعنات اجتماعی کمرنگ گردیده و حتا فراموش شده است

ها تأکید کند بر معنویت و عدالت اجتماعی تمرکز داشته و این که روی لباس یا ظاهر انسان

در اسالم نیست و این  بدبختانه برخی از مردم به مسایلی باور دارند که اصالً . توجه دارد

. یکی از این موارد حقوق زنان در اسالم است. مسایل بیشتر ناشی از عرف و عنعنات است

کنند متأسفانه تعدادی برخالف اصول و معتقدات اسالمی زنان را در جایگاهی تصور می

از همه  شود و بدتراسالمی نبوده و نیست در این دیدگاه حقوق آنان نادیده گرفته می که اصالٌ 
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شود در حالی که اسالم دینی است که برای زنان این که این کار به اسالم نسبت داده می

 .حقوق و اعتبار مساوی با مردان را قایل است

قرآن کریم به عنوان کتاب اسالم که در نخستین روزهای تولد اسالم به پیامبر گرامی نازل 

ر این اشارت جایگاه و ارزش واالی د. اشاراتی واضحی به حقوق زن دارد  گردیده است

ی اسالمی دارای ی اسالمی آشکارا بیان گردیده و زن به عنوان نیمی از جامعهزن در جامعه

ی عرب آن قبل از اسالم در جامعه. حقوق و امتیازات برابر با مردان شناخته شده است

شتر مبتنی بر نوع ی وجودی او بیشد که فلسفهنگریسته می یزمان به زن به عنوان موجود

آور شناخته شده باشد، در آن شرایط زن به عنوان یک موجود شرمغرض جنسی استوار می

ولی با ظهور اسالم و نزول قرآن کریم . شدو به اجبار از زندگی اجتماعی دور نگهداشته می

 ی خودش را دریافته و از حقوق و امتیازات اجتماعی جدیدیزن جایگاه عادالنه و شایسته

 «.برخوردار گردید

امام یحیی هندی مشاور امور دینی و اسالمی و امام یکی از مهمترین و برزگترین مساجد 

 :در واشنگتن دیدگاهش را در این مورد ادامه داده گفت

باید اقرار کنیم که به رغم تأکیدات مشخص قرآن کریم در رابطه به حقوق زنان، متأسفانه »

های غیر انسانی و اسالمی نسبت به ها و دیدگاهاسالم نگرش گونه که در زمان قبل ازهمان

شوند که از زنان وجود داشت هنوز هم در برخی از موارد زنان موجوداتی پنداشته می

محروم بوده و به نحوی خواسته یا نخواسته  شان عمالٌ حقوق و امتیازات انسانی و اجتماعی

 .اندگریدههای جنسی تبدیل به ابزاری برای ارضای غریضه

خواهم به عنوان یک عالم دین اشاره به مواردی داشته باشم که امروزه در برخی از می

جوامع در استناد به دین مقدس اسالم به زنان تحمیل شده و آنان را از حقوق و امتیازات 
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ٌ . کندشان محروم میاسالمی و انسانی در اسالم نبوده و ناشی از حاکمیت  مواردی که قطعا

 «.شوندو عنعنات اجتماعی بوده و به اسالم عزیز نسبت داده میعرف 

 :نادیده گرفتن حقوق زنان به معنی زنده به گور کردن آنان است

شان را نوعی زنده به گور کردن آنان این عالم دینی، محرومیت زنان از حقوق بشری   

دانسته و تأکید کرد در صورتی که جوامع اسالمی به حقوق و امتیازات بشری زنان احترام 

شان که شامل حق تعلیم و تربیت، حق صحت، حق قایل نشده و آنان را از حقوق بشری

ها ید تمام آنگردد، محروم کنند بدون تردمی... ملکیت، حق کار، حق آزادی در ازدواج و 

 :امام یحیی هندی گفت. اندرا زنده به گور کرده

های مبارک قرآن کریم داریم که به مورد زنده به گور کردن دختران ما در یکی از سوره»

شدت منع شده و از تبعات توسط اعراب آن وقت اشاره شده است و در اسالم این کار به

کنند ه امروز دختران را زنده به گور نمیاگرچ. عرف وعنعنات خرافی تعریف گردیده است

ولی متأسفانه مواردی است که اگر با دقت مطالعه گردد خیلی با زنده به گور کردن زنان 

شان دور اگر ما زنان و دختران را از حق تعلیم و تربیت مثالً . شباهت نیستودختران بی

 .ایمجام دادهنگهداریم، در حقیقت کاری شبیه زنده به گور کردن آنان را ان

شان دور نگهداریم در حقیقت باز هم و اگر ما زنان را از داشتن حقوق اقتصادی و اجتماعی

 .ایمها را زنده به گور نمودهآن

کنیم، در حقیقت باز شان جلوگیری میاگر ما از دسترسی زنان به عدالت و حقوق اجتماعی

 .ایمآن ها را زنده به گور کرده هم 
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دهند، زنان دهیم تا بدون هراسی از عاقبت کاری که انجام میمردان اجازه میوقتی ما به 

وکوب کرده و مورد شکنجه قرار دهند در حقیقت کاری کردیم که به معنی زنده به را لت

 .گور کردن زنان است

قاچاق زنان، به کنیزی گرفتن زنان، ازدواج های اجباری زنان و ازدواج های زیر سن آنان 

ع از رسومی است که وجود آنان در جامعه به معنی زنده به گور کردن زنان به در مجمو

 «.آیندحساب می

خوشبختانه قرآن کریم به ما که مسلمان و پیرو دین مقدس اسالمیم راهنمایی کرده است که 

توانیم از زنده به گور کردن زنان دوری کرده و به حقوق و امتیازات اجتماعی چه گونه می

 .رام داشته باشیمآنان احت

تواند جایگاه و ی از قوانین و دستوراتی را برای ما هدیه داده است که میقرآن مجموعه

 .موقعیت برابر زنان با مردان را نشان داده و حتا ضمانت کند

چنانچه امام ابوحنیفه گفته است که زنان حق دارند در معامالت اقتصادی مستقالنه عمل 

ست که عقد نکاح نیز یک معامله است و از این جهت زنان حق دارند همچنان او گفته ا. کنند

 «.تا در عقد نکاح نیز با استقالل عمل کرده و خودشان تصمیم بگیرند

ی زن که طرف کند که عقد نکاح بدون اجازه و بدون ارادهی امام ابوحنیفه تأیید میاین جمله

بر این، مهم است تا در عقد ازدواج بنا . عقد قرار دارد درست نبوده و شرعا مجاز نیست

رضایت زن یا دختری که طرف ازدواج قرار دارد وجود داشته و عقد با اراده و میل او 

 .در غیر این صورت عقد نادرست بوده و صحت ندارد. صورت گیرد

 :امام یحیی هندی سخنانش را در این مورد ادامه داده گفت
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گردد که ی کلی محسوب میرهبر دینی یک قاعده ه به عنوان یکفاین فرمایش امام ابوحنی»

این حرف، حرف ما یا حرف شما نیست حرف دین است و حرف . اسالم به آن تأکید دارد

ی و به زنان اجازه داده شود تا در عقد نکاح، خود شان با اراده. پس باید رعایت گردد. اسالم

 «.خودشان تصمیم بگیرند

 :گفت امام هندی

شود یکی از و گفته می «اندفرماید زنان شرکای مردانگرامی اسالم می چنین پیامبرهم»

تمام این مسایل به . دالیل هجرت حضرت پیامبر از مکه به مدینه نیز حقوق زنان بوده است

دهد که اسالم به زنان و جایگاه آنان معنی اهمیت حقوق زنان در اسالم است و نشان می

 .احترام خاصی قایل است

یک . ها تنها یک مجموعه از کلمات نیست بلکه یک پالیسی استدارم که این گفتهمن باور 

پالیسی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهت حمایت و انکشاف حقوق بشری 

 .زنان در جوامع اسالمی

زند، این به معنی باید قبول کنیم که وقتی پیامبر اسالم از شراکت زنان با مردان حرف می

این برابری تنها در زندگی خانوادگی نه، بلکه . اوی و برابر زنان با مردان استحقوق مس

های زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان اعتبار داشته و قابل احترام در تمام ابعاد و زمینه

چون حدیثی که گفته است زنان شرکای مردان است . بوده و حمایت از آن ضروری است

د او را به عنوان یک حدیث خاص به یک مورد از زندگی حدیث عام است و کسی حق ندار

این به این معنی آن است که در تمام ابعاد زندگی، . خانوادگی یا اجتماعی زنان محدود کند

 «.زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند
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 :احادیث جعلی

رابطه به ورود ی آمریکا، سخنانش را در امام یحیی، امام یکی مساجد در آیاالت متحده

های جعلی توسط برخی از روایتگران مغرض در متون دین مقدس اسالمی آحادیث و روایت

ادامه داده تأیید کرد که برخی از مالامامان و رهبران دینی به دالیلی که عمدتا شخصی است 

های غیر مستند را به اسالم نسبت داده و تالش دارند به نحوی زنان جوامع برخی از گفته

ها و کار در محیط اجتماعی دور ساخته و آنان را از حقوق اقتصادی سالمی را از فعالیتا

ی امام یحیی هندی این کار به معنی تحریف دین مقدس به گفته. شان محروم کنندو اجتماعی

 :وی گفت. شوداسالم بوده و از گناهان بزرگ شمرده می

ها به عنوان حدیث تعریف شده است امامتوسط برخی از مال  یهایدر برخی از موارد گفته

وقتی زن تنها  »:که ،مثال گفته شده است. باشندکه اصال حدیث نیست و احادیث جعلی می

این گفته حدیث نیست و در حقیقت حدیث جعلی . «شود که به قبر بروداش بیرون میاز خانه

زنی وقتی پدرش مریض بود خواست به عیادت او برود  :که .همچنان گفته شده است. است

وقتی پدرش فوت کرد . ولی شوهرش اجازه نداد و او نیز اطاعات کرده و به عیادت نرفت

باز هم سر جنازه پدرش نرفت چون شوهرش اجازه نداد و بعدا این زن نزد پیامبر گرامی 

: پیامبر اسالم گفت. پرسید اسالم آمد و از او در مورد این برخورد شوهر و رفتار خودش

ی شوهرش کاری که تو کردی درست است؛ یعنی به نحوی تأیید کرد که زن بدون اجازه

واضح است که این حدیث دروغ است و . حتا حق ندارد به عیادت یا سر جنازه پدرش برود

ک ها از این مورد به عنوان یامامولی متأسفانه در مواردی زیادی بسیاری از مال. جعلی

 .اندحدیث استناد کرده و بر زنان فشار وارد کرده
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زنان در تمام مجالس که در مساجد منعقد  :حال آن که حدیثی وجود دارد که گفته است

دهد که رفتن زنان به این حدیث مبارک نشان می .توانند حضور داشته باشندگردند میمی

ن معنی که حدیث متذکره در ی شوهر نیست و این به ایمسجد منوط یا مشروط به اجازه

ی شوهر در تمام موارد زندگی، بنیاد شرعی مورد مشروط بودن بیرون رفتن زنان با اجازه

 .و اسالمی نداشته و عمومیت ندارد

 :این امام مسجد افزود

باید گفت در میان مسلمانان جهان تعدادی از افراطیون اسالمی نیز وجوددارند که با »

با اصل برابری زنان با مردان مخالف بوده و این واقعیت مهم و  برداشت غلط از اسالم،

این دسته از مردم تالش دارند تا بحث برابری زنان با مردان . کننداساسی اسالم را رد می

. ی خارجی، غربی یا آمریکایی داده و آن را مخالف دین مقدس اسالم جلوه دهندرا صبغه

برابری زن با : که  !کنمام با صدای بلند اعالم میولی من به عنوان یک عالم دین و یک ام

 «.مرد یک اصل مهم اسالمی و قرآنی است نه یک اصل غربی و آمریکایی

 :امام یحیی هندی سخنانش را در این مورد ادامه داده گفت

کنم، تا امروز حقوقی را که اسالم برای زنان داده است دنیای غرب من صراحتا اعالم می»

است ولی با این تفاوت که در جوامع اسالمی تمام حقوق که اسالم به زنان داده  داده نتواسته

چنانچه امام . اندشود در حالی که در غرب به حقوق زنان احترام قایلاست، رعایت نمی

وقتی از مسافرت از غرب برگشتند هر کدام   الدین افغانی و امام محمد عبده مصریجمال

ی که در غرب وجود دارد اسالم را در ما با روحیه: گفتندی میاز این دو عالم بزرگ اسالم

. آنجا دیدیم در حالی که در جوامع اسالمی فقط مسلمانان است ولی از اسالم خبری نیست

یعنی در جوامع غرب با آن که مردمش مسلمان نیستند ولی رویه و رفتارشان اسالمی است 
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اسالمی مسلمان زیاد است ولی از رعایت  گردد در حالی که در جوامعو عدالت رعایت می

 «.اصول اسالم چندان خبری نیست

عدم احترام و رعایت کامل اصول اسالمی در جوامع  !ی امام یحیی هندی، متأسفانهبه گفته

 .آیداسالمی، یک واقعیت است و به عنوان یک چالش جدی در این جوامع به حساب می

 :مستندات قرآنی برابری زنان و مردان

های خویش در رابطه به برابری حقوق زنان و مردان امام یحیی هندی در جریان صحبت

 :از دیدگاه قرآن کریم بحث کرد و گفت

ی مساوی باهم یاد شده است و مطابق به نص در قرآن از زنان و مردان به عنوان دو پدیده»

همدیگر  صریح قرآن هر دوی این پدیده از یک نفس خلق شده و هیچ برتری نسبت به

 :می گوید 49ی آیه الذاریات 51ی سوره. «ندارند

 ( َوِمْن كُل ِ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْیِن لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرونَ  )

  آفریدیم امید كه شما عبرت گیرید[ یعنى نر و ماده]و از هر چیزى دو گونه : ترجمه

 .در اسالم تأکید شده است که زن و مرد لباس همدیگرند

أَْحَسِن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّهُ َحیَاةً َطی ِبَةً َولَنَْجِزیَنَُّهْم أَْجَرُهْم بِ  َمنْ  

 (۹۷سوره النحل ایه ) َما َكانُوا یَْعَملُونَ 

اى  پاكیزههر كس از مرد یا زن كار شایسته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى : ترجمه

 دادند پاداش خواهیم داد بخشیم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مى[ حقیقى]حیات 

توانند مساوات و برابری بین زن و مرد را آشکارا نشان داده و های قرآنی، میهمه آیهاین

 .هیچ تردیدی را در این مورد باقی نگذارند

 .در گرفتن مکافات اعمال صالح وجود نداردبه این معنی که هیچ تفاوتی بین زن و مرد 
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گریم به آن مساوات در وقار و حیثیت بین زن و مرد، موردی دیگری است که در قرآن 

قرآ کریم در مورد زنانی که مورد تهمت قرار  24ی سوره 4ایه . اشاره گردیده است

همت زدن به زنان گوید؛ به همان اندازه که تهمت زدن به مردان گناه دارد، تگیرند میمی

 .نیز گناه دارد

بَلُوا لَُهْم َوالَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم یَأْتُوا بِأَْربَعَِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِیَن َجْلَدةً َوََل تَقْ 

  َشَهاَدةً أَبًَدا َوأُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ 

 (4سوره النورآیه ) 

آورند دهند سپس چهار گواه نمى  نسبت زنا به زنان شوهردار مى و كسانى كه:)ترجمه

 (هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتى از آنها نپذیرید و اینانند كه خود فاسقند

در این آیه تأکید کرده است که هم زن و هم مرد از وقار و جایگاه برابر در زندگی اجتماعی 

 .دو زندگی خانوادگی برخورداران

در قرآن کریم به حقوق مساوی زنان و مردان در تعلیم و تربیت، در داشتن مالکیت به 

گوید طلب علم برای هر مرد و زن یک حدیثی است که میچنین تکرار تأکید گردیده است هم

 «.وجیبه بوده و فرض است

ی این عالم دین، داشتن حق میراث، داشتن حق مهریه، داشتن حق مصؤونیت به گفته

اجتماعی، داشتن حق ازدواج و آزادی اراده در ازدواج، داشتن حق مساوی در عدالت و 

 .دهد که زنان و مردان با هم حق مساوی دارندمحکمه، همه نشان می

 :نتیجه

بندی که توسط این امام مسجد از سخنانش در مورد حقوق زن در اسالم صورت گرفت جمع

تأکید کرد که اسالم دینی است که زنان و مردان بندی صراحت جالبی داشت او در این جمع
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ی بشری تعریف کرده و هیچ تمایزی بین این دو عضو از را در یک نگاه به عنوان جامعه

ی ما مسلمانان است تا قوانین اسالمی را بنا بر این، وظیفه. یک پیکره قایل نشده است

ی بشری، ی جامعهاز یک پیکرهمان را به زن به عنوان نیمی درستی رعایت کرده و نگاهبه

ها را به عنوان سان نگریسته و مساوات بین آنبه هر دو جنس یک. عادالنه و انسانی سازیم

 :وی گفت. ی دینی و اسالمی، قبول کنیمیک وجیبه

ی حقوق و امتیازات اجتماعی، من یک امام هستم و از نظر من تمام زنان و مردان در زمینه»

. سیاسی باهم مساوی بوده و هیچ تمایزی بین این دو پدیده وجود ندارد اقتصادی، فرهنگی و

تمام فرزندان من وقت تولد یک نوع هدیه را . من چهار کودک دارم سه دختر و یک پسر

. ی آمریکااند و روی هر یکی از این هدایا نوشته شده است، رئیس جمهور آیندهدریافت کرده

شود که شما نتوانید رئیس جمهور هیچ چیزی مانع آن نمی ام کهمن به دخترانم باربار گفته

 «.شوید

ما باید بدانیم که اسالم واقعا به زنان احترام قایل بوده و حقوق برابر با مردان برای آنان 

 .داده است

این . اند که به خانمش احترام داشته باشدبهترین شما کسانیگوید حدیثی وجود دارد که می

 .دهد که اسالم دید بسیار عادالنه نسبت به زنان داردحدیث نیز نشان می

 هانوشتپی

مشاور رئیس جمهور اوباما در امور دینی و اسالمی و امام یکی از مساجد در  -1

 ی آمریکاایاالت متحده
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 :نگاهی به شخصیت و حقوق زن در اسالم و سایر ملل

http://farsi.khamenei.ir 

. دارداز بینش مردمان پیشین، درباره زن را بیان میای در این نوشتار، نویسنده شمه

کشد و از ظلمی پیکره اجتماع به تصویر میهمچنین نگرش متجددان را پیرامون این نیم

اند و بار سنگینی که امروزیان بر جسم و روان لطیفش که گذشتگان در حق او روا داشته

داند بخش اسالم میو را مکتب رهایییگانه راه سربلندی و نشاط ا. کنداند، شکوه مینهاده

و در خاتمه، نیکبختی زن را در همه شؤون این دین متعادل، به رشته تحریر در آورده 

 .است

 

 :حقوق زنان 

آمیزی که از قدیم االیام تاکنون در جوامع علمی برانگیز و سفسطههای جنجالیکی از بحث

برخی از . است« حقوق زنان» مطرح و دچار نظریات افراطی و تفریطی شده، موضوع

نویسندگان و گویندگان، در دفاع از شعار آزادی زنان و احقاق حقوق آنان به قدری راه 

وجه تمایزی در مراحل مختلف تعقل پیمایند که گویا مرد و زن هیچاغراق و افراط را می

اد درجه دسته دیگر با صد و هشت. ندارند... و تفکر، عواطف و احساسات، توان جسمی و 

پندارند بلکه آنان را حیوان یا شیطان و ارواح خبیثه یا اشیایی تفاوت، زنان را انسان نمی

حکیم بزرگ بشریت  چه خوش گفت. شناسندمی( مردها)هاابزارگونه برای استفاده انسان

خبر آری جاهل و بی«. التجد الجاهل اما مفرطا او مفرطا»(: علیه السالم)امام امیرالمؤمنین

پیماید های وجودی انسان جز این نتواند بود که یا راه افراط میها و نگفتهاز اسرار و نهفته

 . و یا راه تفریط

گرایانه طرفداران تساوی حقوق زنان و مردان،  خوشبختانه کل مدعاها و پیشنهادهای افراط

ع بشری به مرحله مآبانه رقبای آنان در ادوار پیشین جوام های تفریطو نیز ادعاها و فرضیه

ولی ادامه نیافت و ( ترتر و جامعحتی در برخی موارد، کامل)اجرا در آمد و تجربه شد

ها، ناهماهنگی آن آداب و مقررات با گویا تنها سر عدم موفقیت آن تجربه. پایدار نماند

با توجه به این که . مقتضیات فطرت و ناهمگونی با سنت و خلقت در جهان فطرت بود

های جنبی از قبیل توانمندی جسمی و روانی شریکند و در ویژگیزن در انسانیت مرد و 

و غیره متفاوت، برخی از اندیشمندان به مقتضای محدود بودن دایره فکر و اندیشه بشری 

منحصراً به مشترکات توجه کرده، در تمام حقوق و وظایف، معتقد به شرکت و تساوی 

یژه هر یک از این دو جنس توجه کرده، در تعیین حقوق شدند و برخی دیگر فقط به ابعاد و

به عنوان دو رکن سازنده  -غافل از این که زن و مرد . و وظایف زنان راه تفریط پیمودند

به عنوان اعضای  -باید مانند نقش چشم و گوش و دست و پا و زبان  -و برپا دارنده جامعه 

وات چشم و گوش در مفید بودن برای عمل نمایند؛ یعنی مسا -فعال و مؤثر در کل بدن 

پرده بوده در معرض برخورد با انواع کند که چشم مانند گوش، باز و بیبدن، اقتضا نمی
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پوشش ها مانند باد، آب، گاز و غیره قرار گیرد و یا زبان باید مانند دست، گشاده و بیآسیب

ی باز است و دیگری باشند پس چرا یکباشد و این استدالل که هر دو، عضو یک بدن می

ها و بسته؛ یکی رو گشاده و دیگری پوشیده؟ ناقص و نارساست چرا که هر یک، ویژگی

 .کارکردهای مخصوص به خود دارند

ای را در صحنه حکومت، های درجه اول و مناصب ویژهدر مقاطعی از تاریخ، زنان، پست

ظف به دادن نفقه به موُ سیاست و اداره کشور خود دارا شدند و در برخی ادوار، پسران 

پدر و مادر نبودند ولی دختران مجبور به انجام این تعهد بودند حتی اگر موافق میل باطنی 

داشتند تا حدی که چند شهبانو همچنین مصریان به شدت، حرمت زنان را پاس می. آنها نبود

شد؛ می یکی از شرایطی که در قباله ازدواج مردم مصر ثبت. راندندبر آنان فرمان می

به طور کلی، زن در مصر باستان، فرمانروای خانواده بود . اطاعت کامل مرد از زن بود

بانوی خانه بیاورند  و مردان مجبور بودند دستمزد خود را بدون دخل و تصرف به خدمت

و در برخی کشورها مدیریت [ 1]و زنان حق داشتند آن را بدون اجازه شوهر خرج کنند

. رسیدبس به امضای آنان مینان بود و قراردادهای جنگ و صلح و آتشنظامی در اختیار ز

هایی در اداره امور کالن سیاسی و اقتصادی کشور و سرپرستی و از آنجا که چنین شیوه

خرد و کالن خانواده موفق نبود، به طور طبیعی و بدون فشار خارجی بار سنگین مدیریت

و مردان برداشتند و بر دوش ( را بر زمین نهادند یا خود زنان آن)از دوش آنان برداشته شد

 .کشیدند

پذیری زن در این سطح، نه فقط از کشور متمدن و پیشرفته از این رو مدیریت و مسؤولیت

. مصر به کشورهای دیگر سرایت نکرد و جهان شمول نشد، در خود مصر نیز پایدار نماند

حترامی و تحقیر و تضییع حقوق قرار ادر حدود سه هزار سال قبل از اسالم، زن مورد بی

تمدن چه پیشرفته و متمدن، چه وحشی و بی»داشت و در تمام این مدت اکثر اقوام و ملل 

با آنان رفتار کردند و به طور یکنواخت مانند یکدیگر به زنان نگاه می« متمدنو چه نیمه

و حتی مترقی و متمدن قبل متمدن های رایج در اقوام و ملل نیمهدر اغلب آیین. نمودندمی

وار در اختیار پدران، شوهران و  از اسالم، زن، انسانی بود بی اراده و تصمیم، بلکه برده

 .فرزندان قرار داشت

 :مقایسه

گرچه برای افراد مؤمن به حقانیت احکام اسالم و معتقد به حکیمانه بودن دستورات الهی 

ملل یا دستورات سایر کتب و ادیان آسمانی قرآن، نیازی نیست که آداب و رسوم اقوام و 

پیشین بررسی و تبیین شود، ولی برای کسب اعتماد و اطمینان بیشتر به صحت و درستی 

ای هر چند کوتاه به آداب و رسوم و مقررات سایر ملل و ادیان احکام متقن اسالم، اشاره

و استحکام حقوق زن در  داشته باشیم تا با مقایسه اسالم با ادیان و ملل غیراسالمی، قوت

از نظر تاریخی، این مطلب مسلم است که زن در دیدگاه . تر گرددتر و واضحاسالم، روشن

ترین نوع تفکرات که به زعم برخی، پیشرفته -غیراسالمی، حتی در تفکر معاصر غرب 

تر از مرد بوده تر و مظلوم، به مراتب محروم-جهان بشریت در غیر ادیان آسمانی است 

کشتند و در کنار تا جایی که در برخی از قبایل، پس از مرگ شوهر، زن را می. و هست
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زن [ 2.]کردندکردند و برخی دیگر، زن را زنده در گور شوهر دفن میقبر شوهر دفن می

اما حق تصرف در ( به سبب ارث و غیره)در اقوام متمدن قبل از اسالم حق تملک داشت

 (3) .ک و دیوانههمچون کود)مال خود را نداشت

 ها با زنهایی از برخورد ملتنمونه

 :هند

گرچه از روزگاران قدیم، هند دارای علم، تمدن و فرهنگ بود اما وضعیت زنان بهتر از  

ها، قبل از ازدواج؛ ملک و برده پدر و پس ملل و اقوام دیگر نبود، بلکه همانند سایر ملت

های فاخر و آرایش مرگ او، زن با لباساز ازدواج؛ برده و ملک شوهر بود و پس از 

کرده همچون شب عروسی و زفاف، همراه با جسد مرده شوهرش زنده در آتش سوزانده 

اقوام . دادندبرد و بدون اذن و رضایت او، شوهرش میاز مردگان خود ارث نمی. شدمی

عه هندی معتقد بودند زن، سرچشمه گناه و سرمنشاء سرشکستگی اخالق و روحیات جام

 (4.)است و برای او، شخصیت مستقل انسانی قائل نبودند

 :ایران

خیانت زن موجب اعدام بود و در عهد ساسانیان این  در ایران باستان، طبق آیین زرتشت

به این صورت که در اولین بار، زندانی و در صورت تکرار، محکوم حکم تخفیف یافت 

 (5.)شدبه اعدام می

 :قدیممصر

خبر والدت پسر، خوشنود و از شنیدن خبر دختر، بسیار افسرده و ناراحت  پدران از شنیدن

جالب این که از ترس دختر بودن فرزند، برای . کردشدند و رنگ چهره آنان تغییر میمی

. کردندشناسایی جنین، تجربیاتی داشتند و از این راه دختران را قبل از تولد سقط می

توانستند نشینی زنان داشتند و زنان هرگز نمیر خانهمصریان قدیم با حرص تمام، اصرار ب

خواری  ها و خدایان و در نهایتگذاری کاخهای خود بیرون آیند جز برای خدمتاز خانه

 .زیستندو پستی می

 :یونان

در . زن یونانی نموداری از درک اسفل بود در اخالق زندگی و در نهایت پستی و ذلت

اجتماعی بود و نقشی در تمدن درخشان آن عصر طالیی یونان قدیم، زن فاقد شخصیت 

ای سیار به شد و در مقطعی، به صورت عشرتکدهو در خانه پنهان نگه داشته می. نداشت

باید نام زن هم مانند خودش »: نویسدیکی از مورخان یونانی می. پرداختعفت فروشی می

ما زنان هوسران »: گویدمیخطیب معروف یونانی « دموستن«. »در خانه محبوس باشد

زن در یونان قابل «. و همسران را برای فرزندان مشروع... خواهیم را برای لذت می

فروش و هبه بود و پدر همین دموستن، مادر او را به یکی از دوستان خود بخشیده بود و 

 و در عرف آن. خطیب قرض داده بود« آلسی بیاد»به قولی، سقراط نیز همسر خود را به 

زمان، مرد اگر سنین جوانی را گذرانده بود، وظیفه داشت مرد جوانی را برای همبستری 

ولی زن با داشتن هر نوع رابطه جنسی بدون اذن شوهر، مستحق قتل . زن خود پیدا کند
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شد، در برابر پدر و شوهر حق در میان یونانیان، زن، مانند برده خرید و فروش می. بود

توانستند زن و دختر خود را بفروشند پدر یا شوهر می. نداشت مالکیت، معاشرت و حیات

 .و قرض یا اجاره دهند و او را بکشند

 :روم

البته با پیشرفت تمدن . داد حتی زن خود را به قتل برساندمقررات روم به مرد اجازه می

وض، اما در ع. ها بر زنان اندکی تخفیف یافت و آزادی نسبی به آنها داده شدروم سختگیری

در تمدن روم که چهار قرن قبل از ۵۷.فساد و فحشا و هرزگی زنان، رواج فراوانی یافت

خانواده فقط . گذاری شد، زنان، جزء جامعه بشری و حتی عضو خانواده نبودندمیالد پایه

همچنین مجاز به داد و . شد و زنان حق شکایت در دادگاه را نداشتنداز مردان تشکیل می

شد و حتی اگر مردی مصلحت را در امالت آنها رسمی نبود و ثبت نمیستد نبودند و مع

 (9.)دید رایش نافذ بود و مانعی برای اجرای تصمیمش وجود نداشتکشتن زن می

 هاآشوری

اگر جرم زن از نظر اسراف و : توان به این موارد اشاره کرداز آداب و رسوم آنان می

در .شد شوهرش حق داشت او را در آب غرق کندمیتبذیر در اموال شوهر در دادگاه ثابت 

مرکز تمدن کلدانیان و آشوریان سالی یک بار، دخترانی را که پا به سن « بابل»سرزمین 

کردند و هر یک را بر حسب زیبایی، به نرخی زناشویی گذاشته بودند در یکجا جمع می

 .فروختندمی

 چین

ینی هیچ اثری از فرهنگ و تمدن نبود حتی در دوران بسیار دور، در میان اقوام و ملل چ

تا (. همچون حیوانات)شناختندشناختند، فقط مادران خود را میفرزندان پدران خود را نمی

قبل از میالد، دستورات  2736درگذشته به سال « فوه سی»این که شخص حکیمی به نام 

وضاع و احوال آشفته و مقرراتی برای زندگی اجتماعی آن روز تنظیم نمود و تا حدی به ا

ولی با کمال تأسف، سهم زن از آن تمدن و فرهنگ، جز فرمانبری . مردم سر و سامان داد 

بایست از قبل از ازدواج می. چیز دیگری نبود( بدون داشتن هیچ حق اعتراضی)وار برده

پدر اطاعت کند و بعد از ازدواج، تحت اوامر شوهر باشد و پس از فوت او، زیر نظر پسر 

االرث وجود نداشت؛ زیرا دختران را فرزند در آن تمدن برای دختران، سهم. بزرگ خود

 .دانستندنمی

 :ها و عربستانعرب

شبه جزیره )و طوایف غیر متمدن( مانند یمن)وضع اقوام و ملل عرب، اعم از اقوام متمدن

آن روز در آداب و رسوم کم و بیش همچون ملل و طوایف دیگر جوامع انسانی ( عربستان

به آن مشهور بودند  که اعراب جاهلیت« دخترکشی»مناسبت نیست نگاهی به مسأله بی. بود

موضوع فرزندکشی که در قرآن مکرر ذکر و مورد توبیخ واقع شده است، گرچه : بیندازیم

و ایاک : نزل القرآن علی طریقة»باشند ولی به مقتضای ها میمخاطب مستقیم آن، عرب

شامل کل جهان و جهانیان و  دستوری است عام و خطابی است«]یاجارهاعنی و اسمعی 

توان با تمسک به ظاهر آن استدالل کرد که این شیوه و رفتار در عرب بیشتر از نمی
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ها نقل است که فرزند کشی در میان عرب« میدانی»گرچه از . دیگران و یا حتی شایع بود

فقط در « لین پول»شد اما به گفته ل میگرفت و همه طوایف را شامفراوان صورت می

لین »گفتار .افتادآن هم به ندرت اتفاق می( صحرانشینان)بعضی از طوایف و قبایل عرب

 :به دالیل زیر از اتقان بیشتری برخوردار است« پول

عواطف خویشاوندی به اقتضای زندگی عشایری در عرب، درخشنده و بسیار شدید  -1

بس و پایان دادن به جنگ رب چنین بود که برای صلح و آتشاز این رو، عادت ع. بود

دادند و و خونریزی بین دو طایفه متخاصم، از هر طرف دختری به طرف دیگر می

بین آن دو  آوردند و صفا و صمیمیتبوجود می به این وسیله پیوند خویشی و قرابت

ی از حاالت خشم و کردند و هرگز شنیده نشد در یکقبیله را برای همیشه تضمین می

غضب تعصب و حمیت و مانند آن کسی پدر، مادر، برادر و یا خواهر خود را کشته 

 .باشد

ها به عنوان ها و ترانهاگر دخترکشی عادتی شایع بود، طبعاً در اشعار و سروده -2

زیادش در یکی از طوایف، بهانه مدح و ذم ایجاد   شد و کم وامتیاز قبیلگی ذکر می

همچنان که اوصافی از قبیل شجاعت، سخاوت، حمایت از پناهندگان، وفای . کردمی

مایه ، دست(اغراق و مبالغه)به عهد و اضداد آنها فراوان در اشعار عرب جاهلی با

در )بن شدادها و قهرمانانی نیز مانند عنترةمدح و ذم شده است و حتی نام نمونه

در )و مجیر الجراد( در سخاوت)ییو حاتم طا( شجاعت و دفاع از قوم و قبیله خود

ها زنده و جاوید مانده بر سر زبان( در وفای به وعده)و سموال( دهی به پناهندگانپناه

و اما اهتمام قرآن به این موضوع؛ گویا سرش یک نکته تربیتی مهم و سازنده . است 

آنچه  تر ازتر و بزرگ، غلیظ(هر چند در شماری اندک)باشد که هر کار زیبا و نیکو

همچنین هر امر زشت و . هست معرفی شود تا همگان تشویق به انجام آن شوند 

، بزرگ و مهم جلوه داده شود تا کسی رغبت در (هر چند در شماری اندک)نکوهیده

 .انجام آن نکند

شایان ذکر است این مسأله در عصر حاضر هم کم و بیش وجود دارد و طبق نقل 

پنج میلیون دختر قبل از تولد به وسایل و ابزار  ههمه سالها در کشور هند رسانه

پس از ذکر شیوه نگرش اقوام مختلف به . شوندممنوعه پزشکی شناسایی و سقط می

: زن، جا دارد نظر چند تن از فیلسوفان را هم در این زمینه یاد آور شویم

و بردون فیلسوف اشتراکی، زن را قابل استفاده (. م. ق  347متوفای )افالطون

; دانستند و معتقد به ازدواج مشترک و عمومی بودندهمزمان برای عموم مردان می

تواند، شوهران متعدد داشته باشد و تشکیل خانواده یعنی یک زن همزمان می

هر چند زنان را (. م.ق 322متوفای )ارسطو. دانستندخصوصی را ضروری نمی

فرمان درآوردن آنها بود و چنین دانست اما معتقد به لزوم تحت دارای حق حیات می

 (.15)پنداشت که زنان، شایستگی آزادی و حقوق سیاسی را ندارندمی

همانا وجدان زن کمتر »: نویسدچنین می« ابتکار نظام»بردون در کتاب خود به نام 
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مجموع [ »16«].باشد به همان اندازه که عقل او کمتر از عقل ماستاز وجدان ما می

تفاوت [ »17«].ری زن، دو سوم توان فکری و جسمی مرد استتوان جسمی و فک

زن و : جسمی و روانی زن و مرد به قدری است که برخی از علمای تشریح معتقدند

و همزاد زنان کنونی، مردانی بودند مانند آنان . مرد کنونی از یک نسل و تبار نیستند

تر از خود ردان قویضعیف و ناتوان و آن مردان در اثر ضعف و ناتوانی، مغلوب م

گشته و منقرض شدند و زنان ضعیف آنان در اختیار مردان قوی کنونی قرار 

فیلسوف فرانسوی (. م 1778متولد ژنو و متوفای )ژان ژاک روسو[ 18«].گرفتند

نظریه انقالبی معروف « قرارداد اجتماعی»مسیحی مذهب در کتاب مشهور خود 

وی . انقالب کبیر فرانسه بود منتشر ساخت ساز و تأثیرگذار درخود را که زمینه

 :گویدمی

آوری زن نه برای آموزش علم و حکمت آفریده شد و نه برای تفکر و اندیشه و نه فن»

فقط برای این آفریده شد که مادری باشد با شیر خود فرزندش را . مداریو نه سیاست

و پس از آن، . ستی نمایدتغذیه کند و در دوران ناتوانی آنها با عنایت ویژه خود سرپر

آنان را تحویل پدر یا مربی دیگری دهد و او باز گردد به انجام وظیفه مادری خود که 

باردار شود و بزاید و شیر دهد و بزرگ کند و تحویل دهد و آماده شود که مجدداً 

باردار شود و شیر دهد و پرستاری نماید و تا آخر، خود و فرزندانش تحت تکفل مرد 

 [19]«.باشد

 :کندفرید وجدی نیز نظر خود را اینگونه بیان می

زن برای اکتشافات دقیق علمی و فنی آفریده نشده و هرگاه زنی وقت و عمر خود »

ای کند یا به وجود میکروبی پی ببرد و یا به اطالعات جدیدی را صرف کشف ستاره

به نسبت  در علم تشریح برسد چنین زنی از مرز وظایف خود خارج شده، ناقص و

خود معصیت کار است و باید زنان را از پیروی او بر حذر فطرت و طینت 

راه و »: گویدمی(. م1900متوفا به سال )نیچه فیلسوف مسیحی آلمانی[ 20«].داشت

زن را به حقیقت چه کار؟ « ».رسم مرد، اراده و راه و رسم زن، فرمانبری است

روید، وقتی به سراغ زن می« ».استترین موضوع برای او، ظاهر و زیبایی مهم

 {21«}.دشالق را فراموش نکنی

برخورد امم غیرمتمدن با زن مانند برخورد با »: گویدمی( ره)عالمه طباطبایی

داد فروخت و اجاره میخرید از پدر یا شوهر یا فرزند و میآن را می. حیوانات بود

و در . یا فقط همبستریداد برای فرزند آوری یا خدمت بخشید و قرض میو می

و حتی حق داشت او را بکشد و دفن . خوردکشت و میها او را میها و جشنقحطی

و زن . غذا رها کند تا بمیردو یا او را مانند حیوانات صحرایی غیرمفید بی. کند

بی چون و چرا کند  اطاعت -پدر یا شوهر  -موظف بود خواسته یا نخواسته از مرد 

آور این که در و شگفت. کارهای خود استقالل رأی و عمل نداشت و در هیچ یک از

برای  خاستبود که زن پس از زایمان فوراً برمی برخی از قبایل چنین رسم و سنت

خوابید و استراحت انجام کارهای خانه، و شوهرش به جای او در بستر او می
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 {22}کردمی

جسمانیش همانند ترکیب جسمانی  المعارف فرانسوی نقل است که زن ترکیباز دایرة

بینیم بسیار حساس و خیلی زود تحت تأثیر شرایط و کودک است و به همین دلیل می

گیرد، نظیر غم و شادی و ترس، و به همین جهت است که اوضاع خارجی قرار می

شود احساسات زن زودگذر است؛ یعنی همچنان که زود غمگین و شاد و ترسان می

 {.23}شودبه زودی از او دور می همچنین این حاالت

 

 :زن در نگاه پیروان ادیان -2

زن در دیدگاه و عقیده یهود و مسیحیت تحریف شده نیز وضعیتی شبیه ملل دیگر 

کشیشان . بفروشدتوانست مثالً نزد برخی یهودیان، پدر، دختر نابالغ خود را می. داشت

ها دانستند و تا مدتمیمسیحی زن را عامل و مظهر شیطان و موجب فساد و فحشا 

تواند مانند مرد، کردند که آیا زن میپیرامون این مسأله در مدارس خود تحقیق می

شود؟ آیا زن انسان است و روح دارد؟ تواند داخل بهشت خدا را عبادت کند؟ آیا می

به علت  ای فانی است و روح مجرد ندارد؟ در مسیحیتتواند جاوید بماند یا مادهآیا می

شد و ازدواج ارزش بودن او، عزوبت مرد تشویق میرواج فرهنگ تنفر از زن و بی

در [ 24.]گردیددر نظر آنها دامی از طرف شیطان برای سقوط در جهنم محسوب می

به زن، به نظر کلیسا، محبت [ 25.]دیدگاه آنان، زن، جرثومه گناه و پلید بالذات بود

در حالی که از صاحب خلق عظیم [ 26.]وددر شمار یکی از مفاسد بزرگ اخالقی ب

 :نقل است که فرمود( صلی هللا علیه و آله)پیامبر گرامی اسالم

از دنیای شما دو چیز را دوست : یعنی[ 27«].احب من دنیاکم الطیب و النسآءء»

بهترین فرزندان شما : یعنی[ 28«].خیر اوَلدکم البنات». بوی خوش و زنان را: دارم

کسی که : یعنی[ 29«].من اشتری تحفة فلیبدا باَلناث قبل الذکور». دختران هستند

[ 30«].اقربکم الی احسنکم خلقا َلهله». ای خرید دختران را در هدیه مقدم بداردهدیه

. تر باشدترین شما به من کسی است که با خانواده خود خوش خلقنزدیک: یعنی

شخصی از . پای مادران استبهشت زیر : یعنی[ 31«].الجنة تحت اقدام اَلمهات»

. مادرت: به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: سؤال کرد( صلی هللا علیه و آله)پیامبراکرم

: دیگر چه کسی؟ فرمود: برای بار سوم پرسید. مادرت: دیگر چه کسی؟ فرمود: گفت

همچنین از آن حضرت نقل [ 32.]پدرت: دیگر چه کسی؟ فرمود: مجدداً گفت. مادرت

: یعنی[ 34«]و َلثرت النسآءء علی الرجال[ »33«].لت النسآءءلفض»: شده است

البنات حسنات والبنون نعم والحسنات یثاب علیها ». دهمزنان را بر مردان ترجیح می

برای حسنات . دختران حسنه هستند و پسران نعمت: یعنی[ 35«].والنعم مسؤول عنها

در قرآن کریم نیز . ودشها، سؤال میپاداش مقرر شده است ولی در مورد نعمت

و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و هللا عزیز »: خوانیممی

 [36]«حکیم
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 :در فرهنگ سنتی مغرب زمین -3

یا خیر؟ و باالخره  های مدید، این بحث مطرح بود که آیا زن انسان استدر غرب تا مدت

تصویب شد که زن هم انسان است اما در قرن پنجم یا ششم میالدی در یک مجمع مهم، 

در بعضی از )تا اوایل قرن بیستم در جامعه سنتی غرب. به مردان آفریده شدبرای خدمت 

شد و حتی نام خانوادگی خود کلیه اموال زن پس از ازدواج به همسرش منتقل می( کشورها

در اثر رواج تفکر  در قرن بیستم. شدداد و به نام خانوادگی شوهر نامیده میرا از دست می

ها، آزادی و آزادی خواهی، فریاد حمایت از حقوق زنان نیز رواج یافت و در پی سخنرانی

این جنبش معتقد بود روابط «. فمنیسم»ها؛ نهضتی به وجود آمد به نام جنبش مقاالت و کتاب

د شکل زن و مرد در نظام خانواده ظالمانه است و برای رهایی از حاکمیت مرد بر زن؛ بای

فعلی نهاد خانواده ممنوع شود و روابط زن و مرد آزاد و در خارج از چهارچوب نظام 

 .خانواده برقرار گردد

در روابط آزاد و بدون : کم پا را فراتر گذاشته و گفتندبرخی از هواداران این جنبش، کم

وب، شود و زن، محکوم، مرد طالب است و زن مطلمرز زن و مرد، باز هم مرد حاکم می

گرایی را بین زنان ترویج کردند اما در اثر گذشت زمان و جنسبر همین اساس مسأله هم

پایگی آن همه شور و شعارهایی که در حمایت از احقاق حقوق زنان سرداده شدن بیثابت 

شد، وضعیت نهضت فمینیسم در دهه هشتاد کمرنگ شد؛ زیرا پس از گذشت چند دهه، می

شد و احساس کردند که نه شوهر طلبی، بر زنان فریب خورده ثابتیناکارآمدی ادعای آزاد

دارند که از وجود آنان حمایت عاطفی مسؤوالنه کند و نه فرزندی که امید و پناه آینده آنان 

توان سیر بندی میدر یک جمع[ 37.]بریدند« فمینیسم»بندی به مکتب و لذا از پای. باشد

 :مون زن را به ترتیب زیر برشمردهای پیراصعودی و نزولی دیدگاه

 .ء و کاالشی -1

 .برده و بنده -2

 .آزاده و محدود -3

 .(نه از فرزند)آزاد از خانواده -4

 .آزاد از مطلق ارتباط با مردان و اکتفا به هم جنس -5

هایی از ها در قسمتها سال و شاید قرنهمه این مکاتب در ادوار پیشین مطرح شد و ده

یابی به آزادی در این میان هر نوع تالش و تکاپو برای دست. جغرافیایی حاکم بودمناطق 

ای مصنوعی و غیرفطری زنان با رواجی موقت و محدود، به جز ناکامی و شکست، نتیجه

از خود به جای نگذاشت و هرگز طرفدارانی پایدار به دست نیاورد و عقالً مخصوصاً خود 

 .تر از آن فاصله گرفتندچه تمامزنان نپسندیدند و با شدت هر 

 :دیدگاه

کند ارزشی و ناشایستگی نگاه میگاه اینگونه است که انسان به چیزی با دیده حقارت و بی

مانند شخص ( از قبیل ترس و احتیاج و حیا)و در عین حال با توجه به عوارض خارجی

ء یا لبی به آن شیظالم و مهمان ناخوانده و غیره به طور ناخواسته و برخالف تمایل ق

ای که کند و لذا قبالً باید توجه کرد که برخوردهای محترمانهشخص، احترام و تجلیل می
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شود نشأت گرفته از چه دیدگاهی است؟ آیا طبیعی و بر محور شایسته به گروه زنان می

ساالری است و یا غیرطبیعی و برخاسته از فشارهای بیرونی از قبیل حیای اجتماعی و 

 فردی و خانوادگی؟ نیاز

 :از منظر اسالم زن

متضمن نوعی ( متمدن و غیرمتمدن، مذهبی و الئیک)هر یک از آرا و عقاید طوایف و ملل

تضعیف و تحقیر زن بود و مشتمل بر محروم نگه داشتن زن از برخی حقوق اجتماعی 

اکنون فرصت . های مردانهایی بیش از توان او و باالتر از مسؤولیتبلکه تحمیل مسؤولیت

 : آن است که نگاهی به جایگاه زن در اسالم داشته باشیم

رسیم که این دین مبین از تمام جهات و در کل ابعاد با یک بررسی اجمالی به این نتیجه می

زندگی، اعم از حاالت شخصی و مقررات اجتماعی، احترام و وظایف و حقوق زنان را 

ی آنان در نظر گرفته است و به بیانی دیگر؛ متناسب با شرایط و توانمندی جسمی و روح

در زنان غالب ( از قبیل صبر و حیا و محبت و ترس)نظر به این که عواطف و احساسات

است و با توجه به ظرافت جسمی آنان، حقوقی متناسب با این شرایط مانند تربیت، پرستاری 

ردان، نیروی تفکر، داری و غیره برایشان در نظر گرفته شد از طرف دیگر در مو خانه

باریک بینی، عاقبت اندیشی، و خشونت، چیره است و با توجه به توانمندی و چاالکی بدنی، 

جا دارد از محورهای . به آنان واگذار شد وظایف و تکالیف پرمشقت و جنجالی و سخت

 :بخش بپردازیمگوناگون به جایگاه زن در این مکتب نجات

 :احترام به زنان -1

شود چه به صورت خطاب و چه به صورت غیاب، کریم، تعبیراتی که از زنان میدر قرآن 

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء »: باشدبسیار محترمانه و همانند مردان می

قل للمؤمنین یغضوا من »؛ [39«]المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض»؛ [38«]بعض

؛ [42«]من ذکر او انثی[; »41«]ابصارهن و قل للمؤمنات یغضض من[; »40«]ابصارهم

و للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء »؛ [43«]و لوَل رجال مؤمنون و نساء مؤمنات»

 :و در برخی موارد، به زنان توجه و عنایتی بیش از مردان شده است«. نصیب مما اکتسبن

رب هللا مثال للذین امنوا و ض»؛ [44«]ضرب هللا مثال للذین کفروا امراة نوح و امراة لوط»

در این دو آیه، دو زن، نمونه و نمادی از کل [ 45«]و مریم ابنت عمران...  امراة فرعون

مریم ان هللا یا ». اندکافران و دو زن دیگر، نمونه و اسوه مردان و زنان مؤمن قرار گرفته

برجستگی و امتیاز ناگفته نماند که در این آیه دو [ 46...«] اصطفاک و طهرک واصطفاک

 :ذکر شده است( س)برای حضرت مریم

در خطاب به مریم همچون خطاب به پیامبر بزرگ؛ یعنی حضرت « اصطفاک»جمله  -الف

با این تفاوت که حضرت [ 47«]قال یا موسی انی اصطفیتک»است ( علیه السالم)موسی

همچنین حضرت ، دوبار (س)شد و حضرت مریم« اصطفاک»یکبار مخاطب به ( ع)موسی

ان هللا اصطفی، ادم »: هم طراز پیامبران بزرگ علیهم السالم معرفی شده است( س)مریم

صلی هللا علیه )عالوه بر آن، جزء کسانی است که پیغمبر اکرم[ 48«]و نوحا و ال ابراهیم
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 قل الحمدهلل و سالم»: مأمور شد بعد از ستایش خداوند، بر آنان سالم و درود بفرستد( و آله

 [49]«علی عباده الذین اصطفی

باشد که در کل قرآن می« طهرک»، جمله (س)برجستگی دیگر برای حضرت مریم ب ـ 

با توجه به ( )س«)مریم»هم درباره یک زن یعنی حضرت   فقط یک بار ذکر شده است آن

ده آن بانوی برگزی(. آید و فعل ماضی متحقق الوقوعباب تفعیل که معموالً برای تأکید می

و جعلنا   »...: معرفی شد« آیت هللا»در قرآن ( علیهما السالم)شده، همچون عیسای پیامبر

: و مریم مانند فرزندش مشمول نعمت ویژه خداوند قرار گرفت[ 50«]ابن مریم و امه ایة

 {51«}یا عسی بن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک: اذ قال هللا»

 :استقالل زنان -2

گیری درباره سرنوشت و مقدرات شخصی خود در ابعاد اجتماعی، تصمیمزن از نظر 

در مورد حق تحصیل و . اقتصادی و غیره همانند مردان، کامالً مستقل و خودکفا هستند

انتخاب رشته تحصیلی و مالکیت و حق ثبت اسناد و امالک و انتخاب محل سکونت و 

(. اجازه پدر و نه موافقت دیگراننه )مسافرت و غیره، محدود به هیچ حد و مرزی نیست

آورد؛ یعنی تر این که شش سال، قبل از مردان، استقالل کامل خود را به دست میو جالب

مانند پدر چهل ساله خود کامالً آزاد و مختار است و ( آن هم به سال قمری)دختر نه ساله

اوضه و هر بر خالف نظریه پدر و سایر بستگان هر نوع دخل و خرج، داد و ستد و مع

بلکه  نوع بذل و بخشش انجام دهد، صحیح، نافذ، معتبر و قابل ثبت در دفاتر رسمی است

شرعی در اموال دیگران نیز حق تصرف صحیح  به عنوان وکالت و وصایت و قیمومیت

البته این در صورتی است که عدم رشد وی ثابت نشده باشد و یا بنا بر قولی، عالوه )دارد،

در صورتی که پسران قبل از کامل شدن پانزده سال حق (. شده باشد او ثابتبر بلوغ، رشد 

ترین تصرف در اموال شخصی خود را حتی با موافقت پدر ندارند و این در کوچک

ترین کشورهای اروپا مانند انگلیس و فرانسه در اواسط قرن صورتی است که در پیشرفته

 .به اجازه شوهر داده شدبیستم به زنان بزرگسال حق ثبت، بدون نیاز 

 :اصول دین و اعتقادات -3

در هیچ یک از مقررات کلی و جزئی اصول و اعتقادات دینی، هیچ تفاوتی بین زن و مرد 

ای از معتقدات دینی ما نشانی از برخورد وجود ندارد، نه کما و نه کیفا و در هیچ مسأله

 .سراغ نداریم( در باورها)حاکی از ضعف و عجز زنان

 :فروعات دینی -4

در وظایف و دستورهای عملی اسالم نیز هیچ اثری از تبحیض بین زن و مرد به چشم 

نه واجبات فردی و شخصی مانند نماز و روزه و نه فرائض اجتماعی مانند . خوردنمی

نه امور عبادی، اجتماعی، سیاسی و نه اقتصادی . جمعه و جماعات و حج و امر به معروف

و ...( بر اموال گمشده و)مضاربه، شرکت، وکالت، وصایت، والیت همچون بیع، اجاره،

بلکه بر خالف رسوم طوایف و ملل، وظایف سنگین اجتماعی ...(. بر صغیران و)قیمومیت

و، ... های فردی زنان کمتر از مردان است مانند مسجد و نماز جمعه و جهاد و مسؤولیت

خطای اقربا و تکفل مهر و حضانت فرزند نفقه دادن بر اعضای خانواده و تحمل دیه جنایت
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رسانی زنان و مادران است، به عنوان ترین نوع خدماتحتی شیر دادن به فرزند که شیرین

 نسبت( هر چند با اجرت)وظیفه و تکلیف نیامده بلکه اگر خود تمایل داشته باشد و بخواهد

نخواهد نوزاد خود را برخوردار است و اگر به هر علت و سببی  به دیگران از اولویت

 .برای شیر دادن فرزند خود دایه انتخاب کند شیر دهد پدر موظف و مکلف است

 :حقوق زنان-5

 :رسددر مورد حقوق زنان چند نکته ضروری به نظر می

یعنی در مقایسه با حقوق )ایآیا مساله حقوق زن، یک بعدی و تک محوری و مقایسه -الف

همه جانبه و بر محور شایستگی ذاتی و فطری وی به ضمیمه باید مالحظه شود؟ یا ( مرد

به حسب تنوع محورها تفاوت دارد؛ یعنی  شرایط اجتماعی؟ به طور طبیعی، نتیجه بحث

حقوق زن در مقایسه با مرد، با توجه به همه مقررات اجتماعی، بیشتر تامین شده است؛ 

یره با مردان است ولی نتایج های قضایی و نظامی و غزیرا اگرچه زحمت تقبل مسؤولیت

 .مثبت اجتماعی و امنیتی آن متوجه زنان خواهد بود

وضع و تعیین حقوق اسالمی زنان به وسیله مردان نبوده و نیست تا توهم شود که ب ـ  

شده و یا ظلم و ستمی بر آن روا شده باشد؛ زیرا هر ظالم   جانب یک طرف بیشتر رعایت

به ظلم و  کند، دستبران کمبودی که در خود احساس میو ستمگری به منظور نیاز و ج

زند و در صورتی که واضع و در نظر گیرنده حقوق هر یک از مردان و زنان، ستم می

نیاز مطلق باشد، پندار ظلم و تعدی و یا تضییع حقوق جمعی به نفع جمعی دیگر خداوند بی

 .قابل تصور نیست

م برای تأمین امنیت جان و مال و حیثیت اجتماعی بخش اسالحقوقی که در نظام سعادتج ـ 

للرجال نصیب مما »: زنان در نظر گرفته شده، کامالً هماهنگ و همسان مردان است

للرجال نصیب مما ترک الوالدان و »؛ [522«]اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن

رجال مؤمنون و  و لوَل»؛ [53«]اَلقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و اَلقربون

 {55«} و َل نساء من نساء... َل یسخر قوم من قوم »؛ [54«]نساء مؤمنات

با توجه به مطالب یاد شده، در هر موردی که تفاوتی بین مقررات مربوط به زنان و  د ـ 

بود که این تفاوت نشأت گرفته از شرایط طبیعی ویژه   مردان به نظر رسد، باید مطمئن

است نه این که با داشتن شرایط مساوی و برابر، حقوق نابرابر برای هر یک از دو جنس 

 .آنان در نظر گرفته شده باشد

به عبارت دیگر، اگر زنان غربی همواره به دنبال احقاق حقوق تضییع شده خود باشند حق 

دارند؛ زیرا نه دین مسیحیت، حقوق آنان را تأمین کرده نه قوانین و آداب و رسوم غرب؛ 

ن زحمتی از دوش زنان مسلمان برداشته شده؛ چرا که سیستم حقوقی اسالم، تمام اما چنی

دانیم در خاتمه مناسب می. او را برآورده کرده است... نیازهای فطری، جسمی، روانی و 

گر آرزوی قلبی یک زن غربی است نویسنده شهیر انگلیسی که بیان« آنی رود»جمالتی از 

ها به نام کارگر یا شبیه به آن به منظور تأمین ران ما در خانهاگر دخت»: وی گوید. نقل کنیم

دردسرتر است از تر و بیها مشغول کار و کارگری شوند، آساندرآمد مالی بجای کارخانه

کنند که تا ابد رونق زندگی هایی میهایی که دختران ما را دچار آلودگیاشتغال در کارگاه
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 .ها سر و کارشان با زنان صاحب خانه استشود؛ زیرا در خانهآنان زدوده می

گزاران بود که خدمتهمچون کشورهای اسالمی می( کشورهای غربی)و ای کاش کشور ما

خدایان با آنان رفتار  ترین زندگی را دارند و همچون خانهبا پوشش وقار و عفت، آسوده

کشور انگلستان که  برای آری، ننگ است. شود و هیچ گرد نگرانی بر دامن آنان ننشیندمی

کنیم شود ما را که سعی نمیچه می. باشند در اثر آمیختگی با مردان دخترانش نمونه رذالت

نشینی وظایف و مسؤولیت زنان ما هماهنگ با فطرت و طبیعت آنان باشد؛ یعنی همان خانه

 «و واگذاری کارهای مردان به مردان به منظور تضمین شرافت زنان
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 فصل سوم

 احدایث وگفتارهای امامان درمورد زن

 
بازبینی " جامع اَلحادیث نور"احادیث این بخش با توجه به منابع ذکر شده در نرم افزار 

 .و به روز شده اند

http://www.aviny.com/hadis-mozooee/ejtemai/zan.aspx 

  

 :رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  حدیث-1

؛ بَینِّ ُ الّصالَِّحةُ أََحدُ الكاسِّ  اَلَمرأَة

 .زن شایسته یكى از دو عامل پیشرفت خانواده است

-ط)بحاراْلنوار - 16411، ح 171، ص 14مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج

 39، ح238، ص100ج( بیروت

 :رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  حدیث -2

مائِالٌت ُرُؤوسُُهنَّ َكأَسنَِمِة البُخِت المائِلَِة َلیَدُخلَن َو نِساٌء كاسیاٌت عاریاٌت ُممیالٌت 

 الَجنَّةَ و ََلیَِجدَن ریَحها َو إنَّ ِریَحها لَیُوَجُد ِمن َمسیَرِة َكذا َو َكذا؛
لباس هاى بدن نما و )زنانى پیدا مى شوند كه در عین پوشیدگى برهنه اند ( در آینده)

و دلفریب مى باشند، موهاى خود را طورى  هوسباز( جوراب هاى نازك مى پوشند

اینان داخل بهشت نمى شوند و . آرایش مى كنند كه مانند كوهان شتر جلوه مى كند

حتى بوى آن را استشمام نمى كنند، با این كه بوى بهشت از راه بسیار دور شنیده مى 

 .شود

 708، ص 15تاج العروس من جواهر القاموس ج - 637، ص 11لسان العرب ج

 :رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  حدیث-3

َجةُ  إِنَّ َخیَر نِسائُِكُم الَولُوُد الَوُدوُد لعَفیفَةُ، العَزیَزةُ فى أَهِلَها، الذَّلیلَةُ َمَع بَعِلَها، الُمتَبَر ِ

 ؛... َمَع َزوِجها، الِحصاُن َعلى َغیِرِه الَّتى تَسَمُع قَولَهُ َو تُطیُع أَمَرهُ 
، آن زن زایا، بسیار مهربان و پاكدامن است كه براى شوهرش بهترین زنانتان

خودآرایى مى كند و از غیر او خود را محفوظ نگه مى دارد، حرف شوهرش را مى 

 ... .شنود و فرمان او را اطاعت مى كند

 1، ح324، ص5ج( االسالمیه-ط)كافى
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 :رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  حدیث-4

تَعالى َعلَى الناِث أَرأَُف ِمنهُ َعلَى الذُّكُوِر و َما ِمن َرُجٍل یُدِخُل فَرَحةً تَباَرَك و َ  إنَّ َّللا  

َحهُ َّللا    تَعالى یَوَم القیاَمِة؛  َعلَى امَرأٍَة بَینَهُ َو بَینَها ُحرَمةٌ إَِل  فَرَّ
خداى بزرگ، به زنان مهربان تر از مردان است و هیچ مردى، زنى از محارم خود 

 .مى كند، مگر آن كه خداوند متعال او را در قیامت شاد مى كندرا خوشحال ن

 7، ح6، ص6ج( االسالمیه-ط)كافى

 :رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  حدیث-5

 اَلَحیاُء َحَسٌن َولِكن فِى النسآءِء أَحَسُن؛
 .حیا خوب است ولى براى زنان خوب تر است

 2006، ح  578نهج الفصاحه ص

 :رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  حدیث-6

 أَیَُّما امَرأٍَة ماتَت و ََزوُجها َعنها راٍض َدَخلَِت الَجنَّةَ؛
 .هر زنى، از دنیا برود و شوهرش از او راضى باشد، به بهشت مى رود

 1022، ح  359نهج الفصاحه ص

 :رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  حدیث -7

 اِستَوُصوا بِالنسآءِء َخیرا؛
 .یكدیگر را به رفتار نیك با زنان سفارش كنید

-ط)بحاراْلنوار - 16628، ح 253، ص 14مسترک الوسایل و مستنبط المسایل ج

 628، ص33ج( بیروت

 :رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  حدیث-8

 ِعفُّوا تَِعفُّ نِساُؤُكم؛
 .پاكدامن باشید تا زنانتان پاكدامن باشند

 1089ح   ، 373ص نهج الفصاحه
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 :رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  حدیث-9

ائِِم القائِِم الُمجاِهِد بِنَفِسِه َو ماِلِه فى َسبیِل َّللا   ،   اِذا َحَملَِت الَمرأَةُ كانَت بَِمنِزلَِة الص 

فَِاذا َوَضعَت كاَن لَها ِمَن اْلَجِر ما َل تَدرى ما ُهَو ِلِعَظِمِه، فَِاذا اَرَضعَت كاَن لَها بِكُل ِ 

ٍر ِمن ُولِد اِسماعیَل ، فَِاذا فََرَغت ِمن َرضاِعِه َضَرَب َملٌَك َعلى  ٍة َكِعدِل ِعتِق ُمَحرَّ َمصَّ

 َر لَِك ؛اِستَأنِِفى العََمَل، فَقَد ُغفِ : َجنبِها َو قاَل 

هنگامى كه زن باردار مى شود ، همانند روزه دارِّ شب زنده دار و مجاهدى است كه 

با جان و مالش در راه خدا جهاد مى كند و هنگامى كه فارغ شود ، پاداشى دارد كه 

نمى دانى عظمت آن چه قدر است و هنگامى كه شیر بدهد ، در هر بار مكیدن ، 

دان اسماعیل علیه السالم براى اوست و آن گاه كه پاداش آزاد كردن یكى از فرزن

عمل را از نو »: شیردادن تمام شود ، فرشته اى بر پهلوى او مى زند و مى گوید 

 « .آغاز كن كه بى تردید ، آمرزیده شدى

  411 - 412ص ( صدوق)امالى 

 :حدیث رسول اكرم صلى هللا علیه و آله  -10

 خیرهن  أیسرهن  صداقا
 .زنان، كم مهریّه ترین آنان است ترین با بركت

 1536، ح 475نهج الفصاحه ص

 :آله و علیه هللا  حدیث پیامبر صلى-11

 اَْطِعُموا اْلَمرأَةَ فى َشْهِرها الَّذى تَِلُد فیِه التَّْمَر فَِانَّ َولََدها یَكوُن َحلیما نَقی ا ؛

به زن، در ماهى كه زایمان كرده ، خرما بدهید ، چرا كه فرزند او بردبار و پاك مى 

 .شود

 169مكارم اْلخالق ص 
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 :آله و علیه هللا حدیث پیامبر صلى -12

یَخ اَِل  یَكوُن َمولوُدها َحَسَن اْلَوْجِه َو اْلُخلُِق ؛  ما ِمن اِْمَراٍَة حاِملٍَة اََكلَِت اْلبِط ِ

باردارى نیست كه خربزه بخورد ، مگر این كه فرزندش زیبا و خوش هیچ زن 

 .گردد اخالق مى

 29آله ، ص و علیه هللا طب النبي صلى 

 :آله و علیه هللا پیامبر صلى  حدیث-13

اَْحَسُن، اَْلعَْدُل َحَسٌن َولِكْن فِى اَلَُمراِء اَْحَسُن، َو السَّخاُء َحَسٌن َولِكْن فِى اَلَْغنیاِء  

ْبُر َحَسٌن َولِكْن فِى اْلفُقَراِء اَْحَسُن، اَلتَّوبَةُ  اَْلَوَرُع َحَسٌن َولِكْن فِى اْلعُلَماِء اَْحَسُن، اَلصَّ

 ؛َحَسٌن َولِكْن فِى الشَّباِب اَْحَسُن، اَْلَحیاُء َحَسٌن َولِكْن فِى النسآءِء اَْحَسنُ 

اوت نیكو است اما از ثروتمندان عدالت نیكو است اما از دولتمردان نیكوتر، سخ

نیكوتر؛ تقوا نیكو است اما از علما نیكوتر؛ صبر نیكو است اما از فقرا نیكوتر، توبه 

 .نیكو است اما از جوانان نیكوتر و حیا نیكو است اما از زنان نیكوتر

 2006، ح  578نهج الفصاحه ص

 :آله و علیه هللا پیامبر اعظم صلى  حدیث-14

راٍة آذَت َزوَجها بِِلسانِها لَم یَقبَِل هللاُ ِمنها َصرفاً َو َل َعدَلً َو َل َحَسنَةً ِمن أیُّما ام

ِل َمن تَِرُد ... َعَمِلها َحتَّی تُرضیهُ َو إن صاَمت نَهاَرها َو قاَمت لَیلَها  َو کانَت فی أوَّ

ُجُل إذا کاَن لَها ظاِلما  الن اَر َو َکذَِلَک الرَّ
د را بیازارد، خداوند هیچ انفاق و عوض و کار نیکی را نمی هر زنی که شوهر خو

پذیرد تا او را راضی کند، حتی اگر روزها روزه بگیرد و شبها به عبادت بگذراند و 

چنین زنی اولین کسی است که وارد آتش خواهد شد، و همچنین است اگر مرد به ... 

 .زنش ستم روا دارد

 211ص 20وسائل الشیعه ج
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شایسته «...رفتار کنید( و مهربانی) نیکی به و با زنان... َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروف 

ترین مردم از نظر ایمان، خوش اخالق ترین آنان و مهربان ترین آنها با خانواده اش 

 . رسول اکرم صل هللا علیه و سلم« .و من مهربانترین شما با خانواده ام هستم.است

 :آله و علیه هللا پیامبر اعظم صلى  حدیث -15

( َصلـََّی هللاُ علیهِّ َوآلِّـهِّ َوَسـلـَّمٌ )از پـیغُـمبـرُخـدا(رضی الـلهُ عـنهُ )از ابــو ُهــَریــَره  ــ

کسـیکه به ُخــدا وروز آخـرت ایمان دارد، هـمـسـایـۀ ﴿ :که فـرُمـودند روایت است

خودرااذیـت نـه نـمایـد، وُشـمـارا بـه نـیکـوئی کـردن به زنـهـا تـو صـیـه مـی نمایـم، 

زیـرا آنهـا از پـهـلوخـلق شـده اند، وقـسمـت باالئی پـهـلو، کـج ترین قـسمت آن است 

کـنـد، واگر بـحـالـش بگذاری، همان ، اگـر رفـته که آن را راست نـمائی مـیشـ

طورکـج مـیماند،پس ُشـمـارابه نـیکـوئی کـردن به زنـهـا تـوصـیـه مـی نمایـم 

 (. 5186رواءالبُخاری ــ ).﴾

 :آله و علیه هللا پیامبر اعظم صلى  حدیث -16

 .نا شکری از شوهر واینکه ناشکریها متفاوت است( :  17باب ) 

روایت است که گفت : پـیغمبر   ازابن عباس )رضی هللا عنه ( ( ـــ 27)              

دوزخ به من نشان داده شد،دیدم که اکثر » خدا)صلی هللا علیه وآله وسلم( فرمودند : 

اهل آن زنانی اند که ُکفران] یعنی : ناشکری [کرده اند،کسی پرسید : آیا به خدا کـُفرا 

کری شوهرراکرده اند،ناشکری احسان را کرده ن کرده اند ؟فرمودند : ]نه خیر [ناش

اند، اگر تمام عـُمر به یکی ازاینها احسان کنی وچون از تو اند ک تقصیری ببیند می 

 «.«گوید :من ابدأ ازتو خوبی نه دیده ام

 ( 29: رواء البخاری ) 
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 :گفتار امام علی علیه السالم-1

 بِقَْهَرَمانَةإِنَّ اْلَمْرأَةَ َرْیَحانَةٌ َو لَْیَسْت 
 همانا زن گل است و قهرمان نیست

،  5ج ( االسالمیه-ط)کافی - 31، از نامه  405ص ( صبحی صالح)نهج البالغه  

 من ال یحضره  - 3، ح  510ص 

 4911، ح  556، ص  3الفقیه ج 

 :امام صادق علیه السالم گفتار-2/

 أَكثَُر الَخیِر فِى النسآءِء؛
 .زنان استبیشترین خیر و بركت در 

 4352، ح385، ص3من الیحضره الفقیه، ج

 

 :امام باقر علیه السالم  گفتار-3

 َل َشفیَع ِللَمرأَِة أَنَجُح ِعنَد َرب ِها ِمن ِرضا َزوِجها؛
 .هیچ شفیعى براى زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضایت شوهرش نیست

 588، ص  2خصال ج

 :امام على علیه السالم گفتار -4

 صیانَةُ الَمرأَِة أَنعَُم ِلحاِلها و َأَدَوُم ِلَجماِلها؛
 .محفوظ بودن و پاكدامنى براى سالمتى زن مفیدتر است و زیبایى او را بادوام تر مى كند

 9286، ح 405تصنیف غررالحکم و دررالکلم 
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 :امام على علیه السالم  گفتار-5

 ؛... نَفَسها فَِإنَّ الَمرأَةَ َریحانَةٌ و َلَیَست بِقَهَرمانَةٍ  َو َل تَُمل ِِك الَمرأَةَ أَمَرها ما جاَوزَ 
نه ( ظریف و آسیب پذیر)كارى كه در توان زن نیست به او مسپار زیرا او چون ُگلى است 

 .قهرمان و كار فرما

 31، نامه  405ص ( صبحی صالح)نهج البالغه

 :امام جعفر صادق علیه السالم  گفتار-6

جاِل؛اَلَحیاُء   َعَشَرةُ أَجزاٍء فَتِسعَةٌ فِى النسآءِء َو واِحٌد فِى الر ِ
 .حیا ده جز دارد، نه جزء آن در زنان است و یك جزء در مردان

 468، ص 3من ال یحضر الفقیه ج

 :السالم   امام على علیه گفتار-7

 ِجهاُد الَمرأَِة ُحسُن التَّبَعُِّل؛
 .جهاد زن خوب شوهردارى كردن است

 620، ص  2خصال ج - 9، ص 5ج( االسالمیه-ط)کافی
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 چهارمفصل 
 مقایسه زندگی زنان درکشور های اسالمی وغیر اسالمی

درهرکشوریکه انسانها زندگی میکنند در آنجا فساد .این یک امر انکار ناپذیر است            

وجود دارد اما در کشور های اسالمی فساد بصورت پوشیده وپنهان در یک محدوده خیلی 

 .به حیث جرم پنداشته میشود وازنگاه قوانین این کشور هاکم صورت میگیرد 

د نکاح نشده عق باویبرقراری ارتباط جنسی با کسی که ) یکی از انواع فساد بد اخالقی

که این نوع . زنان ومردان است که خالف قوانین دولتی ودین اسالم صورت میگیرد ؛(باشد

بد اخالقی ها اکثراٌ ارتباطات نا مشروع مرد با زن بوده و ندرتاٌ انحرافات ارتباطات مرد با 

 .معروف است( بچه بازی)مرد نیز موجود است که بنام 

منحرف در جوامع اسالمی درحدخیلی محدود قرارداشته خوشبختانه فیصدی اشخاص      

هرگاه در یک . وکسانیکه بد اخالق هستند درجامعه زود انگشت نما گردیده ورسوا میشوند

محله کوچک ویا بزرگتر اشخاص بداخالق موجود باشند ازاینکه این چنین اشخاص مردود 

ایشان مینگرند باید محله را ترک بوده وتمامی مردم محل به دیده تحقیر آمیز ونفرت آمیز به 

 .درغیرآن بالخره روزی به چنگ قانون می افتند. نموده ویا خود را اصالح سازند

برای پسران نسبت به دختران قایل را اما درجامعه ما فرهنگ مرد ساالری یک برتری       

م وعار ارتباط داشتن نامشروع با دختران را شر ؛برای یک پسر :بگونه مثال. شده است 

بلکه برای یک دختر حتی ( تنها شرم بزرگ پسران  ارتباط جنسی با مردان است.)نمیدانند

به نظربددیدن بطرف پسران شرم بزرگ است حتی دربعضی موارد مورد شک وبهتان 

 .قرار میگیرند

  :چند مثال ذیل را الزم به تذکر میدانم

باشید که پسرم با دختر فالنی ارتباط شاید اززبان مادر ویا پدری به مراتب شنیده ◊       

قبول  نرااما شنیدن حتی یک حرف در مورد دختر شا( پسرم فالنی دختررا گپ داده)دارد 

 .ندارند

چون . باشیم نیزباید بخاطرجلوگیری از انحرافات اخالقی اوالد ها، مراقب پسران خود 

بازهم نتوانستیم که به  هرگاه صرف به دختران متوجه بوده وپسران خویش را ازیاد ببریم

 .حیائی جلوگیری نمائیم  ازبد اخالقی وبی ؛سطح فامیل ویا اجتماع بزرگتر
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مردیکه میخواهد با دختر باکره ای عروسی کند وآنهم منتظر است که به طرف خانمش ◊      

از خود پرسیده است که اوبه چی اندازه پابند آیا نگریسته باشد نه حتی کسی به نظر بد 

 ات اسالمی بوده وخود را ازبد اخالقی نگهداشته است؟مقدس

برای مردان درایام مجردی داشتن ارتباطات نا مشروع با دختران شرم بزرگ شمرده ◊      

 .نمیشود اما برای دختر ها یک لکه بدنامی است که حتی تادم مرگ یاری شان مینماید 

در مورد اندام دختر ویا خانمی  در مقابل هم( چی مجرد ویا متحل)هرگاه چند مرد ◊     

تبصره بد دارند به این فکرکرده اند که کسی ویا کسانی پیدا خواهد شد تا درموردناموس 

 !نخیر هرگز نه. خود شان همچون تبصره ای نماید( طبقه اناث مربوط به فامیل)

ایش وهرگاه مردی به چنین یک حالتی مواجه گردد براشفته شده و درصورتیکه زمینه بر   

 .مساعد شود حتی به قتل طرف مقابل میپردازد

به افتخار تمام ازروابط نا ( در هررده سنی)همه ما شاهد بوده ایم که اکثریت مردان ◊     

اما دربین طبقه اناث اول اینکه بداخالقی خیلی کم وانگشت . مشروع جنسی خود یاد کرده اند

شان برهمه برمال ( بداخالقی ) ن نقیصهشماراست وهرگاه موجود هم باشد نمیخواهند که ای

 .گردد وبرای خود این نقیصه را بزرگترین عیب وشرم میشمارند

امروز متاسفانه جهان غرب وبعضی از گروپ واشخاصیکه از دین مقدس اسالم فاصله !اما 

گرفته اند سرسختانه درتالش اند که مردم ما را از مقتضیات دینی و فرهنگی اصیل شان 

 .د وبداخالقی را درجامعه پاک اسالمی ما رایج سازندفاصله دهن

ونیز بعضی از افراطیون افکار مردساالرانه و مردود خود را میخواهند تحت پوشش اسالم 

من خودم به مراتب شنیده ام اینکه . دربیاورند وحقوق اسالمی طبقه اناث را پایمال سازند 

زن با )ضرب المثل به زبان فارسی شنیده باشید که ویا هم ( ګورپه کور وی یا په شځه یا )

 (.لباس سفید عروسی به خانه درآید وبا لباس سفید کفن از خانه بدر آید

شاید شما هم شاهد مرد های زن ستیزی باشید که خانم هایشان حتی به مراسم عروسی وعذا 

 .داری نزدیکان شان اشتراک نتوانسته اند

زن ستیز خانمش را اجازه نداده است که در شفاخانه ویا کدام وشنیده باشید که شوهر احمق و

 .مرکز صحی ای والدت نماید و در ایام والدت اورا برای همیشه ازدست داده است

اینش »شاید اززبان بعضی از مرد های جاهل شنیده باشید که درمورد خانمش چنین نظردارد 

 «یگرش را می گیرمکه مرد یکی د
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بدبختی های زیادی مواجه اند که عامل آن رسوم وعنعنات زن ستیزی زنان در کشور ما با 

که برعالوه موضوعات تذکر یافته در باال میتوان از بددادن، عقد نکاح اطفال زیرسن، . است

 ، تبادله دختران، اخذ طویانه( ودربعضی اوقات پسران)نکاح بدون تمایل دختران 

که برحرفهایم مهر تایید  نام بردنیز  .......و (که درحقیقت یک نوع دختر فروشی است)

 .میگذارند

 :زندگی طبقه اناث درکشورهای غیر اسالمی

من نویسنده کتاب هذا چند سال از عمرم را درکشور هالند سپری نموده ام که درجریان    

را داشتم میخواهم بعضی نکات مثبت  بودوباشم یک مطالعه قسمی از زندگی زنان آن کشور

 .آنها را واضح سازم ومنفی زندگی

تمامی زن ها ودختران هالندی برابر با پسران تحصیل نموده ودوشادوش مردان کار مینمایند  .1

 .وهیچ نوع محدودیت مذهبی وعنعنوی مانع تساوات ایشان درجامعه نمیگردد

 .هیچ کس ویا طبقه صالحیت ندارد که ایشان را محکوم سازد .2

ی وکاری، بیمه های صحی وسایر امکانات همه صلح وامنیت ، زمینه های مساعد اقتصاد .3

 ...........و وهمه شرایط زندگی را برای شان سهل وآسان ساخته است

آیا فکر میکنید که ایشان با آنهمه سهولیات اززندگی خوب انسانی برخوردار اند ! اما       

 و فکر میکنید که اززندگی خود لذت ببرند؟

یقیناٌ به این نتیجه خواهید رسید که زندگی طبقه :اشاره میشودبه آن ذیل یکه دربا مطالعه نکات

 ( باوجود همه نامالیمتی ها)اناث درسرزمین های اسالمی به مراتب بهتراست از آنها 

قانون در هالند واکثریت کشور های غیراسالمی برای طبقه اناث وذکور اجازه میدهد که  .1

خواه از جنسیت خود شخص باشد ویا )مطابق میل شان با هرکسی که بخواهند زندگی کنند 

نکاح نمایند ویا درمورد عقد (عیسویت)بدون اینکه  مطابق قوانین مذهبی شان ( برعکس

در مطابقت به این قانون زن میتواند . درجریان قرار داشته باشدشان کدام مرجعه حقوقی ای 

 .با زن ازدواج نماید ویا مرد با مرد

هیچ نوع ( شوهرش) مطابق به قوانین اسالمی دختران نمیتوانند قبل از عقد نکاح با یک مرد .2

اما درهالند ویا سایر کشور های غیراسالمی تعداد زیادی . روابط جنسی برقرار نمایند

اززنان با مرد های زندگی مینمایند که هیچ نوع عقد قانونی با ایشان ندارند وحتی از چنین 

 .اشندبداشته میمرد ها یک ویا دوطفل نیز 
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این چنین پدران ومادران بعداز سپری نمودن چند سال باهم دیگر؛  !جالبتراز همه اینکه  .3

 ازدواجصمیم میگیرند که به زندگی مشترک خود ادامه دهند ویا شخص ثانوی را برای ت

 . انتخاب کنند 

ازنگاه قانون کشور های . درکشورهای غربی باکره بودن دختر اصالٌ مهم ومطرح نیست .4

سال نمیتوانند با کسی روابط جنسی داشته باشند اما بعد از تکمیل  18متذکره اطفال پایینتر از 

آزادانه میتوانند با هرکسی در هرکجاهی که بخواهند هرنوع روابط جنسی  17سن 

 .حتی پدر ومادر نیز نمیتوانند که مانع اوالد های خود گردند .برقرارنمایند

 

Legend Urban- Marriage Animal-Human Legalize liforniaCa 

-human-recognized-state-allows-https://www.thoughtco.com/calif

3298776-marriage-animal 

 

نشر شده است که خالف حرمت وکرامت انسانی ای اخبار تکاندهنده  ؛درویب سایت متذکره  .1

 .حتی ازدواج با حیوانات را نیز مجاز ساخته است

زن ها در هالند و بعضی از کشور های غیر اسالمی دیگر میتوانند بصورت رسمی در  .2

زار ها درشهر بازار های مشخص جواز جسم فروشی را دریافت نمایند یکی از این با

امستردام هالند موقیعت دارد که بنام رید الیت یاد میشود توجه نمائید به چند تصویرکه از 

 :انترنت اخذ گردیده است

https://www.thoughtco.com/calif-allows-state-recognized-human-animal-marriage-3298776
https://www.thoughtco.com/calif-allows-state-recognized-human-animal-marriage-3298776
https://www.thoughtco.com/calif-allows-state-recognized-human-animal-marriage-3298776
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دراین تصاویر شما مشاهده میکنید که در وترین هردکان با رنگ سرخ یک زنی ایستاده 

 .وجسم فروشی میکند

 .بازار عرضه میگردددراین بازار ها  زن مانند لباس در 

اکنون قضاوت را به شما میگذارم . بگونه مشت نمونه خروار چند مثال فوق را ارائه داشتم 

 که ببیند همین است حقوقی که غربیان وکشور های غیر اسالمی از آن می الفند؟

که اذهان مردم را درقبال فعالیت های خبیثانه دشمنان . قارئین محترم این وظیفه همه ماست

اسالم روشن سازیم زیرا آنها درسدد آن هستند که  دیموکراسی غربی را در کشورهای 

اسالمی خصوصاً کشور ما پیاده سازند و کنون با تبلیغات وسیع برعلیه دین مقدس اسالم 
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ی اسالمی گردیده وهر نوع خشونت برآمده اند گویا که اسالم مانع پیشرفت زنان در کشور ها

 . را منوط به اسالم وانمود سازند

 

 :زندگی زنان ودختران مسلمان در کشور های غیر اسالمی

ام است که مردان مسلمان نمیتوانند در کشور های وعاکثریت این یک مفکوره وتخیل 

محیط  :که ند،شان به این باور اوای. غربی ناموس خود را بطور شاید وباید کنترول نمایند

اما تا جاهیکه من مسلمانان را . زمینه گمراه ساختن این طبقه را مساعد میسازد 

 :ج رسیدماینتی یندرهالندمطالعه نمودم به ا

آنعده از فامیل های مسلمان که در خارج از کشور های اسالمی زندگی دارند هیچگاهی 

اما . قانون این کشورها ویا اشخاص و طبقاتی مانع عرف وعادات اسالمی شان نمیگردند 

هرگاه یک شخص ویا فامیلی میخواهد از محدوده فرایض وسنت های مذهبی اش پا به 

ت کند بازهم موانع قانونی در مقابلش قرار ندارد مشروط بیرون گذاشته ونخواهد آنرا مراع

 .بر اینکه مغایر قوانین کشور دومی نباشد

این مربوط میشود به تصامیم انفرادی اشخاص وطرز برخورد آنها با جامعه هرگاه یک 

 دخترویا خانمی چادر بسرنموده وحجاب اسالمی را مراعت نماید هیچ کسی مانع اونمیشود

زیرا اکثراٌ حمالت تروریستی و جنایی ذریعه  )نکه هویتش کامالً معلوم باشدمشروط برای. 

ویا برعکس هرگاه یک مسلمانی بخواهد با لباس نیمه .  (نقاب پوشان صورت میگیرد

برهنه در جامعه ظاهر گردد هیچ کسی ویا نهادی مانع این کار وی شده نمیتواند ولو پدر، 

 .برادر، شوهرویا سایراقاربش

 .این وابسته گی دارد به اخالق وتربیه اجتماعی خود شخص ویا فامیل  بازهم

وی  ؛در یک فامیل پدر فامیل خالف فرضیات اسالمی  شراب مینوشد: بگونه مثال

ویا مادری در برهنه بودن . دشراب ننوشهیچگاهی نمیتواند به فرزندش حکم نماید که 

نماید که چادر بسر بنهد ویا حجاب  افراط میکند هیچگاهی نمی تواند برای دخترش توصیه

 .همچنان در سایرموارد دیگر که الزم به تذکر بیشتر نیست . را مراعت نماید

هیچگاهی با تشدد وخشونت نمیتوان : را که باید یاد آور شوم اینست یک موضوع خیلی مهم 

این به  آنهاباید  اما.اوالد های خود را ازمنکرات نهی نموده وامربالمعروف نماهیم

 :که. باوربرسند
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 .دنرعایت نمای( است انش را که بخیروفالح) رامنحیث یک مسلمان باید احکام دینی 

به مکتب میرود شاید معلم هایش ازوی سوال نمایند که  ا چادرب دختر جوان ویا طفلی که

آیا والدینت ترا مجبور به پوشیدن چادرمیسازند یاخیر؟ دختر باید ارزش های اسالمی چادر 

پوشیدن چادر »واهمیت چادر را برایش توضیح داده بتواند وبگوید که منحیث مسلمان 

رسش چنین سوال را ازوی مطمئناٌ که شخص مذکور دوباره جرئت پ. «برایم فرض است

 .اشتنخواهد د

را محیط اسالمی بسازیم محیط بیرونی برای  داخل خانه خود بطور خلص هرگاه محیط

تمام اعضای فامیل نیز اسالمی خواهد بود وهرگاه برعکس محیط فامیلی را محیط 

 .غیراسالمی بسازیم محیط بیرونی ما نیز غیر اسالمی خواهد ماند

رد آنهایکه در کشور خود شان نتوانستند اساسات اسالمی شانرا رعایت حاال فکرکنید در مو

کنند در کشوردومی که همه منکرات برایش مجاز است چی نوع زندگی را خواهد درپیش 

من متوجه گردیده ام که این چنین اشخاص به اندازه دراستعمال مسکرات غلو مینمایند  .گیرد

 .ر وهمچنان در سایر مواردکه بیشترا ز اتباع غیرمسلمان همان کشو

درکشور های غیراسالمی هیچگاهی یکی از . طوریکه از گفته هایم درباال واضح شد

 :صالحیت اینرا ندارد که برایش بگویددختر  یک اقارب

چرا لباسم  ،چرا اینطورلباس پوشیدی ،چرا ناوقت به منزل آمدی ،چرا حجاب نداری      

چرا ازمواد مخدر ویا دخانیات استفاده میکنی؟ کجا  ،را پاک نکردی ویا غذا تهیه نکردی

 .برووکجا نرو با کی سخن بگو ویا با کی صحبت نکن وامثالهم

از نزد اقاربش شکایت کند شخص که علیه او شکایت  یک دخترهرگاه درچنین مواردی     

 .شده به اساس قوانین آن مملکت، مجرم پنداشته میشود

عروسی کرده چی مسلمان وچی ازسایرادیان به آن اجازه اما یگانه چیزی را که خانم 

صرف میتواند این روابط را بعد از طالق با . ندارند داشتن روابط جنسی با دیگران است

 .شخص ثانوی قایم نماید

خوشبختانه زنان با عفت وحیا در هر محل ویا کشوری تحت هرنوع قوانین ویا رسوم     

وآبروی خود را مطابق به احکام دین اسالم نگهداشته  وعنعنات که زندگی میکنند حیثیت

وتعداد کسانی که از حدود مقتضیات . به جا می آورد آنوتمامی فرایضش را درروشنی 

اندک اند که باالخره زندگی زنا شوهری شان از هم  خیلی دینی ومذهبی شان تجاوز میکنند

 .پاشیده و به طالق وجدایی منجر میشود
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 :و جوامع غير مسلمان جايگاه زن در غرب

 

 دكتر عمر عبدالكافی حفظه هللا ��

 انهم ال يريدون حرية المرأة بل يريدون حرية الوصول الی المرأة ��

 ترجمه: آنها خواهان آزادی زن نیستند بلکه خواستار آزادی رسیدن به زن هستند

 

 حال وضع زن در غرب را بررسی ميکنيم��

% و در 38سرانشان خیانت میکنند! این آمار در ایتالیا ٪  از بریتانیایی ها به هم42   

 % است36فرانسه

 به نقل از بی بی سی
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/177333.stm 

 

و اگر زنى حامله شد باید بین قبول مسئولیت فرزندش و قتل او )سقط جنین(، مى بایست 

 یکی را انتخاب کند
 به نقل از آمارگیری آمریکا

http://www.census.gov/populati…/…/socdemo/hh-fam/p20-

561.pdf 

 !فقط در آمریکا سالیانه یک میلیون نوزاد کشته میشوند )سقط میشوند(

 به نقل از مرکز حکومتی پیشگیری از بیماری های آمریکا
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm 

 

زن توسط همسر یا دوست پسرشان در آمریکا کشته میشوند. به نقل از  1320سالیانه 

 وزارت دادگستری آمریکا

http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199701_sectionI.pdf 

% آنها توسط مدیرانشان 66که  .از خدمتگزاران و کارگران شستشو زنان هستند 89٪

 .مورد تعرض جنسی قرار میگیرند

http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm 

http://time.com/3478041/restaurant-sexual-harassment-survey 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/177333.stm?fbclid=IwAR2ixESLufREPO0jrr1hDFZyKDCRHil_D8XaEIBecBIpQeZBC4a_Vfimj_A
http://www.census.gov/populati?fbclid=IwAR3oKeLIywW4VSYRkC3ymJ6hRd6lNEYkt350y0rigioAjf2wlLYUhjQT20A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fpreview%2Fmmwrhtml%2Fss5511a1.htm%3Ffbclid%3DIwAR0iD4EdUGdmJm5M2tAuF3trFfqQVM9pXhLca_COPROvpsNjgQR69WDzE2o&h=AT0bjcsvD7chPWDVHI8ocZD_XnTzt2Nb1F15mwtQobV-3OmenL22KyLUl51O-R1yap068XH5WdeRwjhr-8mu2Szlho6CEQVGKMq9QBiFr5IXG1jD4FN2dmLmA_PS5ODOPTs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncjrs.gov%2Fpdffiles1%2Fnij%2F199701_sectionI.pdf%3Ffbclid%3DIwAR09_VqgVwhg48dem9ZQgL-QQdhv-jjUc7E8PCND7qLu_6UDsk2i_m0eb60&h=AT2RbxRzY5G3d9ycV8PSJZvJDbMMUpyNns_030ae90ed3Jo7SukSKvlwtRsKfxvMAUYBygph59Eb-VScL1SQcRfRuqzam09FyWa2_Imxulu4byLs1S-Xz6-5YTdtPsNZv38
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dol.gov%2Fwb%2Ffactsheets%2F20lead2007.htm%3Ffbclid%3DIwAR2q0yJyI3gsNQqcQYEsPRXIFEgLubif78Eh4pb7WKI1ljIMLoIidLqu6EQ&h=AT31z5PIYvaZfRIl1ieGqAAODzO_O0b8K5SW8BsKZviMqiGY23lw-BsFiI1qKlihujg2-6Iqd_sdRQ8vdNFk0a8sce9Ve3FiwhALehNWp6Pq43PYubibY3wD6nx2kTGRABo
http://time.com/3478041/restaurant-sexual-harassment-survey?fbclid=IwAR3VCr_EuBHVAS_-hWpzxmueoCcovs9BOOC2MZzObWtFoxadJwMPZXpPWGc
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زنانی که در خدمت سربازی بسر میبرند توسط سربازان مرد مورد تعرض جنسی  78٪

 قرار می گیرند
 Veterans Affairs به نقل از وزارت آمریکایی

http://www.rehab.research.va.gov/jour/08/45/3/pdf/Street.pdf 

 

 هایی انتشار یافته است که خدمه آنها زنانى برهنه هستند تدر آمریکا و اروپا رستوران
http://www.reuters.com/news/oddlyEnough 

http://news.bbc.co.uk/…/…/england/leicestershire/4889570.stm 

 

 هزار زن و دختربچه مجبور به زنا مى شوند 50یانه سال

http://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf 

 

 !میلیارد دوالر در آمد از خرید و فروش جنسی زنان به دست می آید 12لیانه سا

http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN1265950 

 

 میلیون نفر در معرض بیماریهای جنسی قرار دارند 65بالغ بر بیش از 

http://www.cdc.gov/STD/Trends2000/Trends2000.pdf 

 

  کانال ردشـــبهات ناباوران✅

 کانالی در راستای بیداری��

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEBLaFZzKLnSNFO2xQ 

شاید ازدواج با گربه، سگ و یا لوازم منزل و ساختمان در دنیا امری غیرقابل قبول و 

 اند.ی انس گرفتههایها با چنین ازدواجرسد آمریکاییعجیب باشد اما به نظر می

های عجیب آمریکایی، یک زن اهل شهر ترین نوع از ازدواج به گزارش فارس، در تازه

 سیاتل با االغ مورد عالقه خود ازدواج کرده است.

 ۲نظیر این زن آمریکایی در خصوص این اقدامش گفت که پس از دلدادگی و تجربه بی

 دواج کند.تصمیم گرفت که با او ازاش با این حیوان ساله

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rehab.research.va.gov%2Fjour%2F08%2F45%2F3%2Fpdf%2FStreet.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3BJk6fc0BZSPBAIla8At1EMTpzjNxQyvUOUTCzWgBw9ggMAJ5zPA20Zc8&h=AT0SAaa_ik8aYgAHbF8nuH_QYPcihkxmCF-eFU91q6bF9qkfG5GZ6DL80p4jrU6GkoXXrkKCjdsH75EHQn5ca6Dtdz6xcJuqLmceej8vN5VJIyORw-X82L4y4FxAqeU7ifg
http://www.reuters.com/news/oddlyEnough?fbclid=IwAR1FC4ADzLxS-QlNxsLcM0YcNZ0vVT7xhlX5G43dFv78T711TyY6QdZqCAs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F%3Ffbclid%3DIwAR26chvGVl6thOebTUdH3uXhQD6TZpJbMhVvDY4mcaYFWFf9LJTRQ9trgUA&h=AT0Yq-rhT1dBf-t8l3v3xOdJTtc8GSfykeebpjdrCRM-DCmhrnsNtLpiu_YYuo7KhU-_yIMH7xUk-hkd6vv_5DmRGBAGtGb9AmCyryFm548p-edAOOuFDDUrDr3gmX5kFS4
https://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf?fbclid=IwAR32ODiK2t3MeksJe4FhQSrQPEt7KsEZdsYZAIe6cpsBpKS2bVq-C9kjXUA
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN1265950?fbclid=IwAR1vwXewZMm4gPrDlZOfC5MfET574D-gG29FjhD_4yoGLWYQKOYE6-euUXQ
https://www.cdc.gov/STD/Trends2000/Trends2000.pdf?fbclid=IwAR3Brlk68OM_5Yo1zA9F_VdZHAHvmtcC6Q3Vqih3bEgYRBDiipRts_nCviQ
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEBLaFZzKLnSNFO2xQ?fbclid=IwAR3nU57B47JS7uVMeqjIPglLZlurRSVYz-zvF-IpJkoVy0scgqVMVEYJRvc
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ها با حیوانات نیست و چندی پیش نیز یک زن البته این تنها مورد از ازدواج آمریکایی

مجلس سنا نیز در سال گذشته میالدی قانون . آمریکایی به نام لیندا با سگ خود ازدواج کرد

 .آزادی رابطه جنسی با حیوانات در ارتش آمریکا را تصویب کرد

 

 

http://www.asriran.com/fa/news 

 عکس+ازدواج زن سی ساله هندی با یک مار کبری 

 مطالب خواندنی و جالب : مجموعه

 .ساله هندی بعد از اینكه عاشق یك مار كبری شد، با آن ازدواج كرد ۳٠یك زن 

" راشنا"به گزارش ایران ناز به نقل از سرویس بین الملل برنا ، این عروس هندی به نام 

فهمند، اما ما به طور منحصر به كنند یا نمیبه رغم این كه مارها صحبت نمی: گفته است

 !فردی باهم تفاهم داریم

در آنجا  ای كهگذارم، فورا برای نوشیدنش از تپههر وقت كه برایش شیر می: وی افزود

 .این مار هرگز من را نیش نزده است. شودكند، خارج میزندگی می

http://www.irannaz.com/news_cats_3.html
http://www.irannaz.com/news_cats_3.html
http://www.irannaz.com/news_cats_3.html
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ها معتقدند شركت در نفر شركت داشتند، چراكه هندی ٢٠٠٠در مراسم ازدواج این زوج 

 .شانسی بیاوردتواند برای روستای آنها خوشچنین مراسم ازدواجی می

  

 

گفتنی است . اوریسا در شرق هند برگزار شداین مراسم عروسی در بوبانسور مرکز ایالت 

ها و موجودات زنده دیگر امری شایع و معمول در هند است و اخیرا که ازدواج میان انسان

 .یك دختر قبیله نشین با سگی در نزدیكی بوبانسور ازدواج كرد

z.com/news_detail_16459.htmlhttp://www.iranna    

 

http://www.dailymail.co.uk 

Mail Online NEWS 

The wife married to FIVE brothers: Rajo, 21, follows a tradition in 

Indian villages which allows families to hold on to their farmland 

را در یک قریه در هند تعقیب  جساله یک رسم روا 21راجو . خانم با پنج برادر عروسی کرد

 . میکند که فامیل ها را در مزرعه شان اجازه دایر کردن آنرا میدهد

http://www.irannaz.com/news_detail_16459.html
http://www.dailymail.co.uk/
http://www.irannaz.com/news_cats_3.html
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1. Rajo Verma, 21, lives in one room with the siblings, in Northern 

India 

هند زندگی  لنیکه از یک پدر اند درشماساله در یک اطاق با برادرا 21را چو ورما   

 .میکند

2. The young wife spends each night with a different brother in turn 

.و هو در هر شب بنوبه با یک برادر مختلف ستری مینماید  

3. She does not know which of siblings is the father of her young son 

 .از برادران پدر طفل او انداو حتی نمیداند که کدام یکی 

4.    Fraternal polyandry is tradition in the small village 

near Dehradun 

.میباشد« دهردان» چند ازدواجی با برادران یکی از رسوم مروج در قریه نزدیک به  

PUBLISHED: 00:17 BST, 19 March 2013 | UPDATED: 12:31 BST, 

19 March 

 2013مارچ  19گزارش ذریعه اماندا ویلیامس در 
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Happy family: Five brothers (L-R) Sant Ram Verma, 28, Bajju 

Verma, 32, Gopal Verma, 26, Guddu Verma, 21, and Dinesh 

Verma, 19, with their shared wife Rajo Verma, 20, and their son 

Jay Verma 

 32ساله، باجوورما  28سنتا رام ورما : خوشحال پنج برادر درتصویر باَلیی فامیل 

ساله همرای خانم  19ساله ودانش ورما  21ساله، گودوورما  26ساله،گوپتا ورما 

 .شریکی شان راجو ورما بیست ساله وپسرشان جی ورما را میبینید
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 پنجم  فصل

 :فرسودهروابط خشونت آمیز جامعه در برخورد با عنعنات 

ارکان اسالمی  مصابهبه نه تنها در جامعه ما عنعنات فرسوده ذریعه اقشارکم فهم وجاهل آن، 

تلقی میگردد؛ بلکه گاهگاهی فراتراز آن عمل کرده وافردایکه خود را بنام مسلمان میدانند 

خالف احکام واالی اسالمی عمل نموده با اعمال کورکورانه وناشی از اعتقادات مزخرف 

 .وی خود،  منجربه خشونت ها خصوصاً خشونت علیه زنان میگرددعنعن

در فامیل  وخشونت هادرجریان تحقیقا ت ومصاحبه هایم چندعامل عمده را  که سبب تشنج 

 :ها میگردد دریافتم که درذیل به تفسیرآنها میپردازم

 : دربند نگهداشتن زنان .1

 (ګور پهیی یا په کورشځه یا :) که دریک قسمت دیگر کتابم نیز این مقوله زشت را نوشته ام

 (.زن با لباس سفید به خانه داخل میشود وبا کفن سفید باید بیرون شود:)وهمچنان اینکه

درجریان فعالیت هایم در والیات مختلف کشور به شمول کابل به داستان های برخورده ام    

 :کردنیست        که در عصرحاضر نا باور

ولسوالی خاکجبار سفری داشتیم بخاطر دریافت یکی از دروالیت کابل در  :خاطره

؛ که موصوفه بتواند شامل برنامه های قابله محلی گردد فارغالتحصیالن مکاتب اناث

وبصورت را یگان برای مدت دوسال دروس را فراگرفته وبعداز فراغت منحیث قابله دریکی 

خاک جبار رسیدم به وقتیکه به مرکزصحی جامع . ازمراکز صحی خاکجبار خدمت نماید

دراین : آمرصاحب مرکزصحی برایم گفت» ! موضوع عجیب ونا باورکردنی برخوردم

زیرا دراینجا برعالوه اینکه لیسه . منطقه شما موفق به دریافت چنین شخصی نخواهید شد

 «.دخترانه وجود ندارد حتی لیسه پسرانه نیز نداریم

از یک مرکزصحی  1396سال  دریکی از روز های: دروالیت هرات:  خاطره دوم

مطابق روال کار باید از شعبه واکسین نیز ارزیابی . درولسوالی پشتون کوت دیدن نمودم

وظیفه واکسیناسیون را انجام میدهند ( ثابت وسیار)دراین شعبه دوکارمند . صورت میگرفت

 . و من عالقه مند شدم که از اجرائات کاری واکسیناتور سیار نیز دیدن نمایم 

به سفر خویش ادامه  (کلیو متری کلینک 5ودرفاصله )باید به منطقه احمد آباد  دین ملحوظ ب

 :زمانیکه به منطقه رسیدیم به چند موضوع جالب و تهدید آمیز برخوردم. میدادیم
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اول اینکه ساحه تحت حاکمیت طالبان قرار داشت و تنها مردانیکه بدون کاله وریش درمنطقه 

 .م که این خود یک تهدید جدی بود برای ماداخل میشدند ما بودی

دوم اینکه مردم همه به زبان پشتو باید تکلم میکردند، من میتوانستم که تکلم نمایم اما همکار 

 .ساحوی ما نمی توانست

باالخره واکسیناتور را یافتیم که در یک مسجد کوچک که مشابه یک حجره بود نشسته و 

اطفال را پدران ویا یکی از پسران : الب برایم این بود کهاطفال را واکسین مینمود اماحرف ج

مجبورشدم که چند . چون ساحه را برای خود امن ندانستم . فامیل نزد واکسیناتور میاورد

قطعه تصویر گرفته و درمدت ده دقیقه از کار واکسیناتور دیدن کرده دوباره با وی یکجا به 

 .کلینک برویم

سرک قیریزی واکسیناتور بسیار پریشان به نظر میرسید و به درمسیر راه الی رسیدن به 

وقتیکه به کلینک رسیدیم خواستم از او درمورد چیز . دریور هدایت سرعت گرفتن را میداد

 ! های را که دیدیم بپرسم

برایم خیلی متحیرکننده این » : درجواب سوال اولم درمورد علت پریشانی واضطرابش گفت

وریش انبوه چطور جرئت کردید که وارد منطقه شوید؟؛ دلیلی را که  بود که شما بدون کاله

 «.برای سرعت گرفتن موتر پا فشاری میکردم نیز همین بود که با طالبان مسلح برخورد نکنیم

مالی مسجد »: چرا مادران اطفال شانرا همرایی نمی کردند؟، گفت: درجواب سوال دومم که

من درساحه از حال . ه از خانه بیرون شوند ولو با چادریوطالبان به مادران اجازه نمیدهند ک

واحوال همه مردم باخبرم در منطقه مکتب وجود ندارد، دختران جوان و خانم ها اجازه ندارند 

 «.که از خانه بیرون شوندحتی درزمان والدت

 . وچند لحظه ای به حال این ملت گریستم! آّه سردی کشیدم

 از نعمت آموزش محروم گردند؟ خصوصاً دختران چرا اطفال ما  .1

 شان بیمار باشند ویا خودشان؟ آخرچرا دختران جوان وزنان درخانه زندانی باشند ولوا طفال .2

آخر مال امامان جاهل ، طالب ویا داعش و هرکسی که باشد چرا حق اطفال و زنان را َغصب  .3

نی وظالمانه ای شانرا و این اعمال شیطا.میکند و ایشان را در خانه های شان زندانی میسازند 

 تا چه وقت ادامه میدهند وبه مردم اینرا تلقین میکنند که این اعمال شان احکام دینیست ؟

بدینسوادامه دارد؛ تا چه زمانی ادامه ( بیشتراز صدسال)آخر این وضیعت که از سالهای قبل  .4

 ....خواهد داشت؟ وصد ها سوال دیگر
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 :خشونت زن علیه زن .5

نها از جانب مردان باالی خانم ها تحمیل میشود بلکه روابط بین البینی این خشونت ها نه ت 

 ی بیشترث خشونت هاعمیان خانم ها نیزبه سطوح مختلفه اکثراٌ خشونت آمیزمیباشد و با

 :ذیالٌ بشکل مختصر این روابط را به تعریف میگیریم .میگردد

 ( مادر وخانم پسر ) رابطه بین خشو وسنو .1

 ( خواهروهمسر، پسر)رادررابطه بین ننووزن ب .2

دوویا بیشتر ازدوخانمی که با چند برادراز عین خانواده ازدواج )رابطه بین خانم های ایور .3

 (مینمایند

 (دوویا بیشترازدوزنیکه در عقد نکاح یک مرد درآمده اند)رابطه بین دوویا چند امباق  .4

میسازد تا یکی را انتخاب  این روابط گاهگاهی به اندازه تیره میگردد که مرد خانه را، مجبور

مرد هوشیار کسی است که با هنرمندی موفقانه . نماید یا خانم ویا مادر وخواهر یا خواهران

از برخورد های خشن خانم های خانه جلوگیری نموده و با مهارت خاص از ایجاد منازعات 

 .وتناقصات جلوگیری نماید

یرا همین فقر با عث میگردد چند بارزترین عامل تشنج های فامیلی فقر است ز: فقر-3

زندگی میکنند بعد از ازدواج اطاق های جداگانه داشته  یک تعمیر برادریکه درزیر سقف

که دراین حالت (. با آشپزخانه وتشناب مشترک. )خانم زندگی کنند 5ودرعین دهلیز حتی 

ای خانه دوویا بسا هرگاه یکی ازمرد ه هتمامی طبقات فوق الذکر میان هم ناسازگارمیگردند چ

 .سه خانم داشته باشد، هنوز هم تشنج وبرخوردهای خشن اضافه ترمیگردد

 :بیسوادی-4

یکی از عوامل دیگری مناقشات وتشنج ها همانا بیسوادی ودانش کم زنان از حقوق شان  

نه تنها درمحدوده خانم های فامیلی وبرخورد های اجتماعی شان است اما متاسفانه مناقشات 

روشنفکر ترین وتحصیل یافته ترین خانم ها  بعضی از ست بلکه  این مناقشات دربینبیسواد ا

 .نیزوجود میداشته باشد

 : عدم پذیرش  -5

نند وبرعکس سنو ها خشوی خود را به یمادران فامیل اکثرآ عروس شانرا به نظر بیگانه میب

اثرخیلی ناگوار باالی حالت روانی  ؛نظر مادر نگاه نکرده وکوچکترین حرف یکدیگرشان
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شان گذاشته وآهسته، آهسته به عقده ها مبدل گردیده و باالخره مرز های احترام بالمقابل را 

عین موضوع متذکره در بین هر . میگسالند وبه مناقشات لفظی و حتی فزیکی  می انجامد 

؛  ارد دیده شدهطوریکه دراکثر مو. رونما میگردد تذکریافته درماده دومچهار قشر 

درصورتیکه بین سنو وننوی یک خانه مناقشه پیدا گردد بدون شک خشو از دختر خود دفاع 

مینماید وهمچنان هرگاه بین خشو وسنو مناقشه بوجود بیاید دختر ویا دختران از مادرشان 

 . دفاع میکنند 

گزین  سکنمخصوصاً این تشنجات وقتی افزایش میابد که ننوی عروسی شده درخانه پدرش 

 .گردد

 :غیبت وپشت سر گویی -6

یکی از عوامل خیلی بد جامعه ما خصوصاً در میان زنان غیبت وپشت سر گویی است که  

زن ها به این حرفم مهرتایید  یتشاید اکثر. از جانب دین مقدس اسالم نیز سخت منع شده است

از غیبت آغاز  بگذارند که در مجالس هم نشینی شان اکثراٌ حرف ها وصحبت های شان

میگردد وهرگاه دقیق تر متوجه شوید طوریکه در باال نیز اشاره نمودم اکثرا این غیبت ها از 

خانم های شامل دریک فامیل صورت میگیرد مثال غیبت سنو از خوشویا برعکس، خانم 

برادر از ننو ویا برعکس آن ، خانم های ایور از یکی دیگر، امباق ها 

 ...................................ازیکدیگرو

بگونه مثال . اما بدتراز این غیبت گویان گروپ دیگری هم است که به سخن چینی میپردازند

که از زبان نفرثانوی برآمد آنرا با  زشتغیبت یک نفر را به نزد نفر ثانوی نموده هرحرف  

خود  ؛پرداس بیشتر به نفر اولی منتقل مینماید و جالبتر اینکه در هنگام باز کردن سخن

رانزدیک ترین نفر برایش معرفی میکند و با هنرشیطانی ومهارت خاص روابط فامیلی میان 

 . افراد شامل یک فامیل را برهم میزنند

ما وشما حتماٌ . در مقابل یکدیگر خود را  از مغز خود دور سازندخانم ها باید کینه و عناد 

شاهد خشونت های کم ویا بیش حتی میان دوخواهر، خاله وخواهرزاده ویا سایر دختران بوده 

ایم که قبل از ازدواج خیلی باهم صمیمی اند اما با مجردیکه با دوپسر از عین فامیل عروسی 

آنقدر روابط شان تیره میگردد که حتی افراد دورتراز . شوندمیکنند ویا با اصطالح زن ایور می

 .فامیل های شان از  مناقشات شان آگاه میگردند

متاسفانه این خصلت مزحک حاال تنها منحصر به خانم ها نبوده وبه یک تعداد اقلیت از مردان 

 .نیز سرایت کرده است
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 : ..........(.، پیش پرداخت طویانه، ولور، قلینگ، گله) فرهنگ شیربها .1

در بعضی ازنقاط افغانستان فامیل ها خصوصاً پدران فامیل یک پول گزاف را از فامیل داماد 

 که حدود این مبلغ از یکصد هزار افغانی تا یک میلیون افغانی.بنام شیربها اخذ مینمایند

یکی از شوم ترین رسوم عنعنوی افغانستان همین . میرسد ودربعضی موارد بیشتراز آن

 :را درقبال داردپیامدهای خیلی بد که  . ربها استشی

این عمل باعث میگردد که داماد پس از یک زمان خیلی کوتاه بعد :قرضداری شوهر الف ـ

به هرطریقه ممکنه چه ازطریق حالل و چه حرام پول بدست از عروسی به سفر برود ویا 

بار قرض  وازاینکه داماد قرضداراست همیشه هردو داماد وعروس پریشان بوده وزیر . آرد

 .گورباشند

ید اینست که اکثر پسران نظر به عدم توان امشکل دیگریکه از این پیامد مردود ببار می  - ب 

نمایندوضمناٌ دختران فامیلهایکه شیربها اخذ مینمایند مجرد   پرداخت شیربها نتوانند ازدواج 

 .شوند( خانه مانده)درخانه پیر 

دربعضی مواقع یک پسر خواهان ازدواج با یکی ازدختران جوان میگردد اما موضوع : ج     

 .مجبور به فراراز منزل میگردند و ازدواج شان قرار گرفته شیربها یک مانع الینحل درمقابل 

ومادرانیکه شیربهای گزاف اخذ مینمایند درحقیقت پول ارزش دارد  انبرای پدر:  د       

این برای شان مهم نیست که ( درحقیقت چنین والدین دخترانشان را دربدل پول میفروشند)

داماد شان در کدام سن وسال قراردارد ویا پول را که دربدل دخترش برایش میپردازد از کجا 

ترشان درسن قانونی برای عقد نکاح قراردارد ویا اینکه ، آیا دخ( حالل ویا حرام)بدست آمده 

 . بخاطر ازدواج رضایت دارد ویا خیر

 : مصارف گزاف برای محافل شیرینی خوری عروسی وخرید جیزوجوره .2

یکی از عنعنات مردود دیگر جامعه ما مصارف گزاف عروسی است که مشکالت ذیل را 

 :ببار می آورد

 اش را هرطریقه ممکنه پول بدست بیاورد وجشن عروسیداماد مجبور است که به : 2-1

برپا دارد اکثرا دیده میشود که داماد وفامیلش مجبور به تجلیل مراسم عروسی مجلل در 

خریداری البسه  ،برعالوه مجبور به تهیه سیت های طال. رستورانت های مدرن میگردند

د که این مصارف هزینه مفشن، عیدی، براتی، نوروزی وسایر مصارف قبل ازنکاح میگرد

 .یکصد هزار الی یک میلیون افغانی را دربرمیگیرد 
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اکثرآ پسران جوان نظر به ضعف اقتصاد شان و ناتوانی برای پرداخت مصارف بیجا : 2-2

وخالف شریعت، حاضر به ازدواج نمیگردند که باعث مجرد ماندن جوانان شده و اثرات 

 .روی آوردن به فحشا ، فرار ازمنزل وغیره:  را درجامعه عامل میشود بگونه مثالء سو

 : فرهنگ بددادن .3

در اکثروالیات افغانستان مردان روی مسایل مخصوصاً زمین های زراعتی به مناقشات      

پرداخته و این مناقشات دربعضی اوقات با عث قتل یک ویاچند نفراز طرف های درگیر 

نازل شان میزنند بعد ازاینکه ازطرف همچنان کسانیکه دست به فراردختران ازم. میگردد

( ریش سفیدان)فامیل دختر تهدید میگردند ویا مورد تعقیب قرارمیگیرند به گروپ محاسن 

هردوجانب درگیر را گردهم  ؛قریه مراجعه مینمایند که همین گروپ محاسن طی جرگه ای

باید بگویم که در این کشمکش ها بخاطر ! اما با تاسف. آورده وکوشش به حل منازعه مینمایند

جنگ مردها ،حیات دختران جوان تباه وبرباد میگردد وتنها دختران اند که باید قربانی شوند 

تصمیم میگیرند  ( سران قومی)چند نفرریش سفید ( ص)وخالف شریعت غرای محمدی . 

ن بدون رضایت بدین ترتیب دخترا. برای طرف مدعی یک یا چند دختررا به بد بدهند :که

شان به عقد نکاح مردی از گروپ های متخاصم قرار گرفته و تا اخیر عمرش به او به نظر 

 .قاتل دیده میشود گویا که همین دخترمجرم باشد

  :نامزادی درسن طفولیت .4

نامزدی درسن طفولیت میباشد، طوریکه چند نفراز کالن  یکی از رسوم دیگر در جامعه ما 

شنند و دونفرطفل را که ازدنیا خبرندارند با هم دیگر نامزد میسازند حتی های فامیل با هم مین

وقتیکه این دوطفل بزرگ میشوند . محافل شیرینی خوری ویاسایر مراسم را اجرا مینمایند 

بدون اینکه هم دیگررا بشناسند مجبورا ٌباهم ازدواج مینمایند هیچ یکی از فامیل ها جرئت 

حمقانه را رد نمایند وبه ذهن خود شان درصورت شکستاندن این ندارند که این پیوند های ا

 .پیوند یک شرمندگی وبی غیرتی بزرگ نصیب شان خواهد شد

 

دربسیاری موارد خصوصاً در دهات افغانستان  :نامزدی بدون رضایت وعدم شناخت قبلی

هیچ شناخت قبلی ازهم نمیداشته باشند وحتی  ؛دونفریکه باهم نامزد میشوند وازدواج مینمایند

قبل از نامزدی یکی دیگری خود را مالقات نکرده اند دربسا ازموارد دختر حتی عکس پسررا 

انتخاب را اکثراٌ مادروخواهران داماد . ستندیده وپسر تصویر دختررا مشاهده نکرده ا

ماد وعروس خویشاندان جدید مینمایند ویا اینکه انتخاب غیابی صورت گرفته حتی والدین دا

 .خود را نمیشناسند
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. این موضوع اکثراٌ درشهرها به مشاهده میرسد: انتخاب عجوَلنه جوانان درمورد همسر .6

طوریکه پسر ویا دختریکه تازه به سن جوانی رسیده و احساساتش باالی قدرت تفکرش حاکم 

گردیده انتخاب غلط برمبنای عشق وعاشقی مینمایند هرقدریکه بزرگساالن فامیل اسرار نمایند 

که انتخابش غلط است بازهم به تصمیم خویش اسرار ورزیده هرگاه مخالفت کامل صورت 

  .ز منزل دست میزنند گیرد حتی به فرار ا

 

برعکس موارد یاد شده در ماده نهم ، والدین بخاطر : انتخاب همسراز طرف والدین  .7

موضوعات مالی ویا دشمنی های فامیلی به فرزندانشان اجازه نمیدهند که به انتخاب خود به 

این  که. ازدواج بپردازند با وجودیکه انتخاب فرزند شان کامال همنوا با منطق وتعقل باشد

خود باعث میگردد تا فرزندان به فراراز منزل دست بزنند ویا اینکه ولو ازدواج را با شخص 

 .باشند یدلخواه والدین انجام دهند تا آخرزندگی با همسرخود ناراض

 

  :ازدواج اجباری زنان بیوه با یکی از مرد های فامیل شوهرش .8

ر بـکر ویا زن بـیوه را بدون رضـایت ـــ نـبـایـد پـدر ویـا شخص دیگـری ُدخـت[: 14]با ب

 شـان بـنـکــاح بـدهـد

: روایت است که گـُـفـت( رضی الـلهُ عـنهُ )از ابــو ُهــَریــَره  ــ(: 1848  )       

زن بـیوه تـاامـر نـه کـند نـباید به نکـاح ﴿ :فـرُمـودند( َصلـََّی هللاُ علیهِّ َوآلِّـهِّ َوَسـلـَّمٌ )پـیغُـمبـرُخـدا

 .﴾.داده شـود، ودُخـتر بـکر تـااز وی اجـازه خـواسـته نـه شود نـباید به نکـاح داده شـود،

ایـنکـه سـکـوت نـمـایـد   ﴿:اجازه دادنـش چـگونه است؟ فـرُمـودند!یـارسـول الـلـه: پُـرســیـدنـد

﴾. 

 (. 5136رواءالبُخاری ـــ  )
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یـارسـول : گـُــفـتـم : روایت است که گـُـفـت( عـنهـارضی الـلهُ )ازعــائــشــه  ــ(: 1849)     

 ).﴾رضـایـت او ُسـکـوت کردن اواسـت  ﴿:بـکـر حـیا مـیکـند، فـرُمـودند دُخـتر!الـلـه

 (. 5137رواءالبُخاری ـــ 

ـــ اگر شخص ُدخـترش را بـنـکــاح داده و ُدخـترش رضـایت [: 15] با ب     

 ـتنـکـاحـش مـردود اس  نـداشت

ـذام انصاری ــ(:  1850)     دُخـترش (رضی الـلهُ عـنُهـما)روایت است که پـدرَخـنـٌَساء بنت خِّ

نزد [رضی الـلهُ عـنهـا]زن بـیوۀ بودبدون رضائـیت او به نکاح داد،َخـنـٌَساء َخـنـٌَساءرا که

َصلـََّی هللاُ علیهِّ )پـیغُـمبـرُخـدا[] نمودوشکایت ] رفـته(َصلـََّی هللاُ علیهِّ َوآلِّـهِّ َوَسـلـَّمٌ )پـیغُـمبـرُخـدا

 .(5138رواءالبُخاری ـــ  ) .ـش رارد نمودنـدحنکـا( [ َوآلِّـهِّ َوَسـلـَّمٌ 

زمانیکه . این هم یک مشکل حاد است که برای زنان ازدواج اجباری را بارمی آورد

زوج دوم را  شوهروفات میکند خانم بیوه ، مطابق به شریعت پس از معیاد معینه میتواند

ویا اگر نخواسته باشد که ازدواج دوم . انتخاب نموده وبه رضایت خودش ازدواج دوم نماید

 .نماید هیچ کس نمیتواند اورا وادار به ازدواج نماید 

اما در افغانستان وبعضی ازکشور های عقب مانده دیگر این به یک رسم مردود تبدیل شده 

( برادرویا پسرکاکای متوفا)قارب ویا اعضای فامیل است که خانم را اجباراٌ به یکی ازا

دربسا از موارد دیده شده است که ناکح خورد سال بوده حتی به کلمه ازدواج . نکاح میکنند

درحقیقت برعالوه اینکه باالی این خانم بیوه ظلم میگردد که اورا با یک طفل به . آشنا نیست

ولو اگر این طفل در . یست نیز ظلم میگرددنکاح میبندند؛ باالی ناکح که ازیک طفل بیش ن

مقطع زمانی نکاح عروسی را مثل یک بازی طفالنه اش میپپندارد اما زمانیکه به سن بلوغ 

اکثرا دیده شده است . متوجه میشود که چی ظلم بزرگی را متحمل شده است. وجوانی میرسد

 .پرداخته اندکه چنین اشخاص به ازدواج دوم مطابق میل خود شان 

طبق این عنعنه زن حق ندارد که با شخص دلخواه اش ازدواج نماید ویا اینکه بدون ازدواج 

( پدرشوهر)سرپرستی از اطفالش را نموده و تا زمانیکه بخواهد بشکل بیوه درخانه خسر

 .ویا بصورت مستقل به حیات خویش ادامه دهد
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 :  ازدواج دختران درسن قبل از بلوغ .9

 

اکثراٌ فامیل هایکه دارای اقتصاد ضعیف فامیلی هستند . صورت میگیرد دراکثر نقاط افغانستان

دختران خورد سال شان را قبل از سن بلوغیت وادار به ازدواج مینمایند واصل این چنین 

ازدواج ها برمبنای خرید وفروش استوار بوده وطرفین خریدار وفروشنده نام این نوع ازدواج 

ل دختر فروش، این مهم نیست که داماد شان درکدام سن را نکاح شرعی میگذارد برای فامی

وسالی قراردارد، چند خانم دیگردارد، دیوانه است ویا هوشیار، آدم نیک است ویا جنایت کار 

 وآینده دخترشان به چی سرنوشتی مواجه خواهد شد؟

وعین موضوع یعنی ازدواج قبل ازسن بلوغ برای پسران نیز به یک مشکل جدی اجتماعی 

 .یل شده استتبد

 : رسم بدل دادن  - 10

 :چنین آمده است( ص)دریک حدیثی از حضرت رسول هللا مبارک 

َصلـََّی هللاُ علیهِّ َوآلِّـهِّ )روایت است که پـیغُـمبـرُخـدا( رضی الـلهُ عـنُهـما)ــ ازابن ُعــمـَر (: 

بـه نکاح دادن زنی بـمقابل  نکاح شـُغـارعبارت از.] نکاح شـُغـارنهی فرموده اند   از( َوَسـلـَّمٌ 

نکاح زن دیگری است، مثالشخصی خواهرش رابه دیگری به نکاح بدهد،تا آن شخص خواهر 

 (.5112  رواءالبُخاری ـــ )  [. یا دُخترخودرابرایش به نکاح بدهد

این رسم نیز درهرقسمت مملکت ما رایج است برعالوه اینکه یک رسم مردود است خوبی 

چون رسم داد وگرفت صورت میگیرد هردو طرف مقابل بخاطر : رد های خود را نیزدا

حمیل داماد خیل تجلوگیری از عکس العمل بالمقابل نمیخواهند که مصارف گزاف را باالی 

بناٌ پول طویانه وسایر . نمایند چون جانب مقابل نیز عین عکس العمل را اجرا خواهند کرد

 .شکن تقلیل میابد مصارف شیرینی خوری وعروسی های مجلل وکمر 

 :خود را نیزدارداما دربعضی موارد نواقص ومشکالت  

از مجموع ) امکان این میرود که یکی ویا بیشتر از همین افرادیکه نامزد میشوند  10-1

 .با این پیوند موافق نباشند  (هردوجفت
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باهم برخالف میشوند، جوره  زوجیناکثراٌ دیده شده است که هرگاه یک جوره ازاین   10-2

چون . نیزبا همدیگر برخالف میشوند (با وجودیکه زندگی خوشحال رادنبال نمایند )ی دوم

وقتیکه اقارب یکی از اعضای فامیل شوهر . در افغانستان زن دراکثر حاالت مظلوم است 

نشان  شوهرویا اعضای فامیل زوج دومی نیزعین عکس العمل را ازخود. باالیش ظلم نماید 

 )وشاید یک تعداد ما شاهد چنین قضیه های نیز باشیم که یکی از مردهای فامیل های.میدهند

زوج دومی هرقدرهم با همدیگرصمیمی بوده اند از هم جدا . خانمش را طالق بدهد(بدلک 

 . شده وطالق گرفته اند

 

 :سایر عوامل عصری-17

مشاهده رسیده است که انهم بنیه اقتصادی بعضی از ازدواج های دیگری در سالهای اخیر به 

دارد بگونه مثال پسری دریکی از کشورهای غربی زندگی میکند وخواستگار یک 

فامیل دختر برای اینکه داماد شان درخارج از کشورزندگی دارد . دختردرافغانستان میگردد

وهمه  بدون درنظر داشت هویت شخص خواستگار، درجه تحصیل ، متدین بودن ، سن وسال)

به خواستگاری جواب مثبت میدهند وباالخره پیوند ( اساسات که درموردش باید فکرشود

از موارد دیده شده است که اشخاص عیاش بخاطر خوشگذرانی عضی درب. صورت میگیرد

یک شبه حیات یک دختر مظلوم را به بازی گرفته اند ویا دختر بعد از مراجعه به کشورثانوی 

ت دارد متوجه اصلیت خراب شوهرش میگردد ودرسردرگمی وآن که شوهرش در آن اقام

دربعضی از موارد شوهر پست فطرت خانم جوانش را به . )هم درملک بیگانه قرار میگیرند

 (فروش میرساند و یا اورا به جسم فروشی مجبور میسازد

ان عیاش درعین قضیه پسران جوان  افغان نیز برخورده اند که بعد از ازدواج با یکی از دختر

البته در بخش های دیگر کتابم نیز تذکر داده . )در خارج از کشور متوجه اشتباه خود میگردند

اما  قبل ازازدواج (. مردم عیاش افغان در کشور های غیر اسالمی خیلی محدود اند ) :ام که

 .باید به این مسایل بسیار دقیق باشیم

از طریق صفحات اجتماعی  یک نوع ازدواج عصری دیگر ارتباط دختروپسر جوان

که پسرودختر ازاین طریق با هم آشنا شده وباالخره بعد از شناخت . خصوصاً فیسبوک میباشد

از اینکه این زوجین فیسبوکی ازهم شناخت کامل قبلی ندارند . قسمی به ازدواج میپردازند

 .اکثراٌ این نوع ازدواج ها به بنبست مواجه میشوند
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کر میخواهم یک دو فکاهی را که شاید برای بعضی  شما تکراری دراخیر بحث های فوقالذ

 : باشد، بخاطر رفع خستگی ومزاخ پیشکش تان نمایم

مادرجان امروز دردرسهایم اهل جنت ودوزخ »روزی از روز ها طفلی ازمادرش میپرسد؛  

 در»: مادر درجواب میگوید«را خواندم، میشود که برایم بگوهی که کی ها اهل دوزخ اند؟

وبعدا .قدم اول بی بی جانت با عمه هایت ودرقدم بعدی بابه جانت با کاکا هایت دردوزخ میروند

 .«دیگراعضای قوم شان

بی »: ؟ مادر جواب میدهد«خی کی ها اهل جنت اند» :طفل کنجکاو به سواالتش ادامه میدهد

ای مادرت همه بی جانت وبابه جانت یعنی مادر وپدرم، خاله ها وماما هایت وخواهرخوانده ه

 .«اهل جنت اند

دستر خوان که خواهرش وارد  بدورونیز گویند روزی مادری با فرزندانش نشسته بودند 

از قضا روزی دیگری عمه  «یصدقه سرت گردم خوش آمد»دفعتاٌ گفت . دروازه حویلی شد

ن درقهرخدا شود این زنکه، ای ره بی بی» :فرزندانش داخل حویلی میشود مادرچنین میگوید

 . «هرروز سرچاشت خانه ما می حاضر است

را  خانم های ما( ج)خوب موضوعات فکاهی های تذکریافته اکثرآ اتفاق نمی افتد اما خداوند 

 .شامل حال چنین خانم های حسود ودو رویه نسازد

مورد فوق الذکر  17در البالی این کتاب شما حکایت های زیادی را دریافت خواهید نمود که 

 .میدهد را بازتاب
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 :امیدها برای محو فرهنگ بد دادن دختران برای رفع اختالفات

 .فعاَلن از پیشرفِت تالش ها برای خاتمه دادن به سنت های کهن خبر می دهند

By Suhaila Ahmadi 

voices-https://iwpr.net/da/global 

 

 Paula Bronstein/Getty Images :عکس

در برخی از نقاط افغانستان هنگامیکه درگیری های شدید بین خانواده ها بوجود می آید، یک 

« بد»راه جلوگیری از تشدید دشمنی خونین این است که جناح متخلف یک دختر را به عنوان 

این رسم قسمی است که دختر مذکور با یکی از افراد خانواده متضرر . به جناح مقابل بدهد

 .کندازدواج می 

استفاده  که اغلب باعث  فعاالن می گویند که در چند ماه اخیر فعالیت های آنان علیه این عمل 

  .قرار گرفتن و تباه شدن زنده گی زنان می شود، توسعه یافته است

در یک اقدام بی  ساله 27خان ولی عادل این موضوع وقتی سر زبان ها آمد که سال گذشته 

 .مقابل پارلمان افغانستان خیمه تحصن برپا کردسابقه علیه این پدیده در 



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

122 

 

نمیخواهد در ازدواج های اجباری  »:او که معلم و زادگاه اصلی اش پکتیا می باشد می گوید که

 .«سهم بگیرد و به همین منظور خانه را ترک کرده است

قربانی نمی خواهم که زنان و دختران مثل برده زنده گی کنند و »: او به آی دبلیو پی آر گفت

عادل داستان قتل برادرش در اثر اختالفات باالی زمین « .خواست های نادرست دیگران شوند

را بازگو کرد که چگونه خانواده قاتل، برای ختم دشمنی دختر بزرگ شان را برای ازدواج با 

 .او پیشنهاد کرده و عادل آن را رد کرده است

دادن دختران برخالف میل شان برای پایان در خانواده خودم سنت به ازدواج »: او می گوید

من به خاطر رد کردن این عمل به مخالفت جدی . دادن به دشمنی بین خانواده ها معمول است

آنها من را احمق خطاب کردند و متهم به شرک کرده و از قریه بیرونم . مردم محل مواجه شدم

 «.کردند، حتا کوشش کردند من را به قتل برسانند

ن، پدر عادل، که در منطقه مهلن در مرکز پکتیا زنده گی می کند می گوید که فعالَ نورمحمدخا

 .بیمار است و نمی خواهد در رسانه ها ظاهر شود

 «.من از خانواده قاتل هیچ چیزی نمی خواهم وهیچ ادعای علیه شان ندارم»: او می گوید

ی رسمی این عمل را میهپس از اعتراض چهارماهه عادل، شورای علمای افغانستان طی اعال

از سوی پنچاه عالم دین امضا شد، می گوید که  2016 فرمان که در آگست. ممنوع قرار دادند

هر عالم دین، شاهد یا حتا آوازخوانی که در این چنین ازدواج ها اشتراک می کنند مورد 

زن حق دارد این فرمان تاکید می کند که نظر به قوانین اسالم یک . مجازات قرار می گیرند

 .بد دادن دختران برای حل اختالفات مجاز نیست. همسر خود را خودش انتخاب کند

از نگاه اسالم جرم یک »: مولوی قسیم حلیمی، سخنگوی شورای علمای افغانستان، می گوید

عمل فردی است و قرآن حکم می کند که نباید بخاطر جرم یک فرد، فرد دیگری مسئول دانسته 

ونه قضایا، بد دادن یک دختر بخاطر جبران جرم برادر یا پدرش اصال جایز در این گ. شود

 .نیست

عنعنات زشت زیادی »: او می افزاید. حلیمی می گوید که اقدامات علمای دین ناوقت است

وجود دارند که در اسالم ممنوع قرار داده شده، مثل بد دادن دختران برای پایان دادن به دشمنی، 

متاسفانه علمای دین در گذشته در . ون رضایت شان و ازدواج های زیر سنتبادله دختران بد

اما حاال تالش می کنیم تا از طریق نمازهای . مورد زنان و حقوق شان زیاد صحبت نمی کردند

جمعه و سمینارها آگاهی مردم را باال ببریم تا زنان را احترام کنند و با آنان با مهربانی رفتار 

 «.کنند
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حال اگر مالیی با خواندن خطبه نکاح در ازدواج های اجباری یا زیر سن، »: گفت او در اخیر

 «.خالف قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور رفتار می کند مجازات می شود

 .مقامات دولتی می گویند که آنان از این اقدام شورای علمای افغانستان پشتیبانی می کنند

ما هرسال برای مبارزه »: می گوید رت حج و اوقاف،سید کرامت هللا صدیقی، مشاور در وزا

با خشونت علیه زنان سمینارهای زیادی را در کابل و دیگر والیات افغانستان راه اندازی می 

او می افزاید که این گونه پیام ها از طریق مساجد و مبارزات رسانه ای نیز به مردم « .کنیم

 .رسانیده می شود

ج یک قرارداد است و در آن رضایت جانبین شرط است، بناَء اگر ازدوا»: او در ادامه گفت

یکی از طرف ها راضی نباشد ازدواج درست نمی باشد و علمایی که این چنین پیوندهای 

به ازدواج دادن دختران برخالف رضایت . اجباری را بسته می کنند مجرم شناخته می شوند

باشد و در اثر بی سوادی، عقب مانده  آنان و سنت های زشت دیگر، خالف شریعت اسالم می

 «.گی و ندانستن مسایل اسالمی و قانونی بوجود می آید

 قوانین مرسوم

بد دادن یکی از سنت های قدیم افغانستان است که قدمت آن به روزهایی می رسد 

که حکومت مرکزی در این کشور وجود نداشت و اختالفات از طریق سیستم قبیله ای حل و 

هنگامیکه . این عمل آهسته آهسته بدون کدام اساس دینی و قانونی عوام پذیر شد. دفصل می شدن

یک مرد مرتکب قتل، تجاوز یا عمل جنسی با زنی غیر از همسرش می شود شورای محل 

اما . تعداد کمی از اختالفات در بدل پول، گوسفند یا گاو حل می شود  .واردِّ وساطت می شود

 «بد»عیاری این است که خانواده متخلف دختری را به عنوان برای یک جرم سنگین جزای م

وقتی پیمان عقد شد زن یا بیشتر اوقات دختر مجبور به ازدواج می . به خانواده قربانی بدهد

فعاالن می گویند که این یکی از . شود و خسرانش به گونه مداوم با وی زشت رویه می کنند

 .عوامل عمده خشونت خانواده گی است

بد دادن دختران برای پایان دادن به »: ا ثاقب، فعال حقوق زنان، می گویدحمیر

اختالفات فقط محدود به چند والیت نمی شود، بلکه در سراسر افغانستان موجود است و در 

 «.تناقض با حقوق بشر قرار دارد

مردم به رسوم و عنعنات شان ارزش زیادی می دهند و آنان را بر اصول و »

ارجحیت می دهند، اما این گونه عنعنات منصفانه نبوده و هرگز نمی توانند عدالت را قوانین 

 «.تامین کنند
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این قانون یک سری . تصویب شد 2009قانون محو خشونت علیه زنان در سال 

سوء استفاده ها از تجاوز گرفته تا ازدواج های اجباری و زیر سن و نیز بدل کردن دختران 

 .را ممنوع قرار داد

ماده »: عزیزه عدالتخواه، رییس امور حقوقی در وزارت امور زنان، می گوید

قانون مبارزه با خشونت، در رابطه به بد دادن دختران برای حل اختالفات بین خانواده ها،  25

می گوید که اگر فردی دختری را به بد یا بدون رضایتش به ازدواج می دهد، باید به ده سال 

 «.پندی باشد به دیگرانزندان محکوم شود تا 

 .از سوی پارلمان رد شد و تا حال همین گونه باقی مانده است 2013اما این قانون در سال 

مسکا قدری، رییس بخش حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر اهمیت 

رهنمودهای علمای مردم به هدایت و »: او می گوید. تبلیغ علمای دین علیه این پدیده تاکید دارند

دین بیشتر ارزش می دهند و از آن پیروی نیز می کنند، به این دلیل کمیسیون مستقل حقوق 

« .بشر افغانستان از آنان می خواهد تا صدای شان را علیه این گونه اعمال غیراسالمی بلند کنند

 .نخستین و مهم ترین گام در این عرصه می داند  او صادر کردن فتوا را

وزارت حج و اوقاف باید در مساجد کسانی را استخدام کنند که پیام »: ادامه گفتاو در 

ما از . واقعی اسالم را به دیگران برسانند، نه افرادی را که در باره اسالم چیزی نمی دانند

قضایای زیادی خبر داریم که مساجد به جای حمایت از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، به 

 «.ده اندضد آنان استفاده ش

قدری می گوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر در هشت ماه گذشته هفت مورد بد دادن دختران 

 .را ثبت کرده، اما آمار اصلی ممکن بیشتر از این باشد

متاسفانه بیشتر قضایا در روستاهای دوردست رخ می دهد، اما گزارش نمی شوند چون حقوق »

 «.بشر به این مناطق دسترسی ندارد

بیست ساله، برای تالفی جرم برادر ( نام مستعار)کی از قضایا در والیت لوگر، شیما در ی

 .قاتلش به بد داده شده بود

خود را در  2016او در نتیجه خشونت بیش از حد خسرانش در آگست سال » : قدری می گوید

ان قدری می افزاید که اکثر زنان برای رهایی از وضعیت رقت بار ش« محضر عام آتش زد 

 «.دست به چنین کاری می زنند
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زهرا، خانمی که پدرش همسر دومش را اختطاف کرده بود برای تالفی این جرم به بد داده »

 «.خودش را آتش زد 2016او در پانزدهم جون سال . شده بود

هرچند آمار دقیقی از قضایای بد دادن دختران در افغانستان در دست نیست، اما عدالتخواه می 

 .در شش ماه گذشته کم از کم هژده قضیه به این پدیده ربط داشتگوید که 

جمشید رسولی، سخنگوی دفتر لوی څارنوالی، تایید می کند که بد دادن دختران خالف قانون 

 .است و اذعان می کند که در این باره در گذشته کار زیادی انجام نشده است

اقدام کند و مرتکبین این گونه جرایم به این مسئولیت لوی څارنوالی است که »: او می گوید

 «.شمول مالهایی که نکاح این چنین ازدواج ها را بسته می کنند را مجازات کند

  فعالیت های نیرو دهنده 

این جوانان آرزو دارند که . ایستاده گی عادل مورد پسند جوانان به ویژه فعاالن واقع شد

 .دن علیه این عمل را بدهداقدام عادل به دیگران نیز نیروی ایستاده ش

اگر جوانان و »: محمد شریف سالل، دانشجوی یک دانشگاه دولتی در پکتیا، می گوید

نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از این تصمیم شورای علما حمایت کنند و با بد دادن 

یر می دختران برای پایان دادن به اختالفات مخالفت کنند ذهنیت طرفداران این عمل نیز تغی

 «.کند

اقدام خان ولی عادل به مردم پکتیا انگیزه داد تا »: شفیقه عادل، دانشجوی دیگر، می گوید

حاال جوانان با دیدن این عمل بیشتر . علیه این گونه عنعنات نفرت برانگیز صدا بلند کنند

 «.متعهد به مبارزه علیه عنعنات ناپسند شده اند

ت از این اقدامات می گویند که این خیزش ها ذهنیت سیاسیون و بزرگان قومی نیز با حمای

 .ها را در رابطه به این رسم تغییر می دهد

من از فتوای »: گل پاچا مجیدی، قانون گذار و وکیل مردم پکتیا در ولسی جرگه، می گوید

 «.شورای علمای دین که این سنت ناپسند را غیر اسالمی خوانده اند حمایت می کنم

این عمل باالی مردم مناطق جنوبی افغانستان، . خان ولی عادل را می ستایممن ایستاده گی »

ایستاده گی او مردم را تشویق خواهد کرد تا . به ویژه والیت پکتیا تاثیر مثبت خواهد داشت

 «.به این گونه سنت ها نه بگویند
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کنم تا من تالش خواهم کرد تا این موضوع را در پارلمان مطرح »: مجددی در ادامه گفت

 «.افرادیکه دختران شان را خالف شریعت به بد می دهند به اساس قانون مجازات شوند

گلباز زدران، یکی از بزرگان قوم در پکتیا، می گوید حال برای دولت مهم است تا این 

 .تصمیم علما را پیگیری کنند

اگر حکومت . داردتطبیق این گونه فتواها به طی مراحل عدلی و قانونی نیاز »: او می گوید

من از وزارت حج و اوقاف می . باالی یک قانون تاکید نکند تغییر آوردن دشوار می شود

خواهم که علیه سنت های منفی مثلِّ به بد دادن و بدل کردن دختران و دیگر سنت های غیر 

 «.اسالمی، برنامه های آگاهی دهی را از طریق مساجد راه اندازی کند

در این مورد مردم باید یک بار نه که چندین بار در ماه ها و سال »: زدران در اخیر گفت

 «.های آینده مکررا آگاه شوند

 : برای شمولیت دختران درمکتبیک اقدام نیک 

 افغانستان / دویچه وله دری

ان ست ن ا غ ف ا  معارف 

 شودکسی که دختر خود را به مکتب نفرستد، جریمه نقدی می: خیلموسیبزرگان قومی 

در ولسوالی موسی خیل والیت خوست بزرگان قومی تصمیم گرفتند که رفتن دختران به 

 ۵مکتب اجباری باشد و اگر خانواده ها دختران واجد شرایط خود را به مکتب نفرستند، 

 .کننداین تصمیم استقبال می مردم عوام از. هزار افغانی باید جریمه شوند

     

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C/s-10259
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/s-11940
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/s-11940
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در ولسوالی موسی خیل والیت خوست بزرگان قومی تصمیم اتخاذ کردند که رفتن دختران 

 ۵به مکتب اجباری باشد و اگر خانواده ها دختران واجد شرایط خود را به مکتب نفرستند، 

 .هزار افغانی باید جریمه شوند

خوست، به دلیل محدودیت های سنتی و فرهنگی، تا در شماری از مناطق دور افتاده والیت 

اما بزرگان قومی ولسوالی . گیردهنوز هم از رفتن دختران به مکتب جلوگیری صورت می

موسی خیل این والیت حاال توافق کردند که از این به بعد آموزش دختران در مکتب باید 

 .اجباری گردد

مآیی این توافقنامه را قرائت کرد که در آن سیدهللا حقمل، باشنده این ولسوالی طی یک گرده

آمده است آموزش دختران موسی خیل جبری است و هر خانواده ای که دختران واجد شرایط 

 .خود را به مکتب نفرستد، باید به قوم جریمه بپردازد

ما بزرگان قومی ولسوالی موسی خیل، علمای کرام، جوانان و همه باشندگان »: حقمل گفت

هزار افغانی  ۵یم که هرکسی که دختران خود را اجازه ندهد به مکتب بروند، مبلغ کنتعهد می

 «.به قوم جریمه بپردازد

گویند که با این توافق در آینده زنان در طب و یا رشته های مختلف دیگر بزرگان قومی می

اگر »: گویدمندایر منگل، یک بزرگ قومی موسی خیل می. تحصیالت عالی خواهند داشت

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-43867383
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تران ما به مکتب بروند، طور مثال داکتر شوند، از مرگ و میر و دیگر مشکالت کاسته دخ

اگر خواهران و مادران ما تعلیم یافته باشند، تمام خانواده را تعلیم یافته می . خواهد شد

 «.سازند

گویند که در گذشته شمار زیادی از خانواده ها به خاطر محدودیت های باشندگان منطقه می

دختران خود را به مکتب نمی فرستادند، اما حاال شمار زیاد دختران به مکتب  فرهنگی

خواهند رفت، زیرا به باور آنها تصامیم بزرگان قومی در خوست بسیار مؤثر واقع می 

 .شوند

شماری از دوستان و اقارب ما خانم ها را اجازه نمی »: ممتاز، باشنده موسی خیل می گوید

 «.، اما حاال از این توافق قومی هیچ کس سرپیچی کرده نمی توانددادند که به مکتب بروند

اعضای شورای والیتی خوست از این توافق بزرگان قومی برای آموزش دختران، به عنوان 

گوید که اگر این قدیم افغان معاون شورای والیتی خوست می. یک گام ارزنده یاد کرده اند

در پی داشته باشد، آنگاه آنها با بزرگان  توافق در عرصه آموزش دختران نتیجه خوبی

 .مناطق دیگر نیز حرف خواهند زد تا در این در عرصه به یک توافق قومی برسند

نصیر احمد روشان، رئیس معارف خوست گفته است که از این پس توجه وزارت مربوط 

والی و اداره های مددرسان را به مکاتب موسی خیل، به ویژه آموزش دختران در این ولس

 .جلب خواهد کرد تا باشندگان این ولسوالی روی پا های خود بیایستند

با وجود محدودیت های سنتی و فرهنگی در والیت خوست، حدود صد هزار دختر در مرکز 

روند و تقریباً دو هزار دختر از این والیت در دانشگاه و ولسوالی های این والیت مکتب می

 .مشغول تحصیل اندها و مؤسسات آموزشی نیمه عالی 

 

 1395عوامل، زمینه ها و وضعیت خشونت علیه زنان درافغانستان سال 

 لطیفه سلطانی: تهیه کننده

مسئولیتها و چارچوب کاری کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حمایت  .1

 از حقوق زنان 
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ایجاد بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان یکی از اهداف و برنامه های اصلی 

این بخش برای پیشبرد این هدف در ساختار . مستقل حقوق بشر افغانستان بوده استکمیسیون 

خشونت علیه  .کمیسیون تشکیل شده تا برای بهبود وضعیت حقوق زنان در کشور تالش کند

  .زنان یکی از مسایل محوری در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون میباشد

را برای جمعآوری و ثبت قضایای خشونت علیه کمیسیون بانک اطالعات ویژه ای 

زنان ایجاد کرده است که این گزارش نیز بر مبنای اطالعات جمع آوری شده در آن، تهیه 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضایای مربوط به خشونت علیه  .و تدوین شده است

ی حمایت از قربانیان، زنان را از طریق دفاتر ساحوی و والیتی خود، دریافت کرده و برا

از طریق ارجاع چنین قضایا به ارگانهای عدلی و قضایی خواهان رسیدگی قانونی شده و تا 

کمیسیون، نظر به نوع قضیه، به مراجعان، . آخرین مرحله برای قربانیان دادخواهی میکند

عی شاکیها و جوانب قضیه مشوره حقوقی داده و برای حل قضایا دست به میانجیگری و مسا

در صورت ضرورت برای دفاع و حمایت از زنان قربانی، آنها را . مورد ضرورت میزند

به منظور گرفتن وکیل مدافع، به انجمن وکالی مدافع یا سایر سازمانهای حقوقی معرفی 

افزون بر این، کمیسیون از طریق برنامه های آموزشی و آگاهی دهی عمومی در . میکند

 . خشونت پرور و تحقیرآمیز نسبت به زنان در جامعه است پی ایجاد تغییر در نگرشهای

به همین دلیل حقوق زنان در نصاب تعلیمی مکاتب، دانشگاهها، دارالمعلمین ها و 

مراکز آموزشی نظامی در نظر گرفته شده و تالش میگردد تا تغییرات نگرشی و رفتاری 

همچنین بخش . را کاهش دهد را در میان مردم به وجود آورد و در نهایت خشونت علیه زنان

حمایت از حقوق زنان به ایجاد شبکه های دادخواهی و ابتکارهای مشترک با دولت و جامعه 

 .مدنی اقدام کرده و در روند قانون گذاری با ارائه نظرات و مشوره ها سهم میگیرد 

از سوی دیگر، بخش حمایت از حقوق زنان به طور منظم بر محالت سلب آزادی  

و مراکز امن زنان، به منظور ارزیابی رعایت و حمایت از حقوق زنان، به طور زنانه 

همچنین کمیسیون از طریق تهیه و نشر گزارشهای تحقیقی . مداوم و منظم نظارت میکند

تری از وضعیت حقوق زنان در کشور ارائه  درباره حقوق زنان، تالش دارد تصویر دقیق

به   چندین گزارش تحقیقی را درباره حقوق زنان کمیسیون در طول چند سال گذشته،. کند

طور منظم بر محالت سلب آزادی زنانه و مراکز امن زنان، به منظور ارزیابی رعایت و 

همچنین کمیسیون از طریق . حمایت از حقوق زنان، به طور مداوم و منظم نظارت میکند

ر دقیقتری از وضعیت تهیه و نشر گزارشهای تحقیقی درباره حقوق زنان، تالش دارد تصوی

کمیسیون در طول چند سال گذشته، چندین گزارش تحقیقی . حقوق زنان در کشور ارائه کند

تهیه و نشر کرده و پیشنهادهای مشخصی را برای بهبود وضعیت  را درباره حقوق زنان 

 .حقوق زنان، به دولت افغانستان و سازمانهای ملی و بینا لمللی مطرح کرده است

وضعیت حقوق زنان بیوه در : زارشهای تحقیقی منتشرشده عبارتند ازشماری از گ

کشور، وضعیت زنان شاغل در افغانستان، وضعیت زنان جوان در خانواده، وضعیت زنان 
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معتاد در افغانستان، خشونتهای خانوادگی علیه زنان، عوامل خودکشی زنان در حوزه جنوب 

در افغانستان و وضعیت مشارکت و  غرب، بررسی علل و عوامل قاچاق زنان و اطفال

حضور زنان در حوزه عمومی و فعالیتهای سیاسی در افغانستان و بررسی علل و عوامل 

 . میباشد( گزارش تحقیق ملی)تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان 

گزارشهای ویژه خشونت علیه زنان در افغانستان نیز بخشی از این فعالیت هاست 

عالوه بر این، دیگر بخشهای کمیسیون نیز توجهی  .ه تهیه و نشر میگرددکه معموالٌهرسال

 .ویژه به حقوق زنان دارند

از این رو زنان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه مورد توجه ویژه  

این توجه ویژه در گزارشهای دیگر کمیسیون . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است

وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت اطفال در افغانستان،  از قبیل گزارشهای

 .وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و غیره نیزبازتاب مییابد

  مبانی حقوقی و قانونی حمایت از زنان-2

بر اساس مواد قانون اساسی،  مبانی حقوقی و قانونی در قوانین ملی .1

قانون منع خشونت علیه زن، قانون مدنی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون مبارزه با 

قاچاق انسان، قانون مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال و سایر قوانین عادی کشور، 

تبحیض و خشونت دولت افغانستان مکلف به اتخاذ و حمایت تدابیر مؤثر برای مبارزه با 

  .خصوص زنان است علیه تمام شهروندان، به

قانون اساسی هرنوع تبحیض بین اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و  22ماده 

 .برابری زن و مرد را در برابر قانون تسجیل نموده است

قانون اساسی، دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر و انجام برنامه های انکشافی  44ماده 

 . نفع سوادآموزی و انکشاف آموزش زنان نموده است به

قانون اساسی جدید افغانستان، نشان میدهد که قانون گذاران  44بررسی دقیق ماده 

به نحوی در این ماده به تبحیض مثبت به نفع زنان تأکید داشته و دولت افغانستان را در 

کلف به ایجاد برابر حق آموزش و پرورش زنان به صورت خاص هدایت داده و م

  .راهکارهای روشن و مؤثر کرده است

قانون اساسی جدید افغانستان، مکلفیت دولت را در حمایت از خانواده  54ماده 

در این ماده سالمتی روحی و بدنی مادر و کودک به عنوان یکی از . تذکر داده است

رایط الزم و مبتنی مکلفیتهای مهم دولت تعریف گردیده و به دولت وظیفه داده شده است تا ش

قانون اساسی به تناسب نفوس از هر  63ماده  .بر نیاز را در این زمینه، به وجود آورد
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والیت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه را به عنوان عضو پیشبینی نموده 

 .است

در مورد یک سوم از اعضای انتصابی مجلس سنا که توسط  64 همچنان ماده 

فی میگردد، از رئیس جمهور میخواهد تا نصف این افراد را از میان رئیس جمهور معر

  .زنان معرفی کند

قانون اساسی جدید افغانستان، دولت را به رعایت تمام اسناد حقوق بین  7ماده 

 .المللی که افغانستان به آنها ملحق شده و تصویب کرده، مکلف نموده است

دیگری است در سطح ملی که دولت  قانون منع خشونت علیه زن سند مهم و معتبر

تصویب این . افغانستان را در مبارزه علیه تبحیض و خشونت علیه زنان مسؤولیت میدهد

قانون یکی از اساسی ترین کارهایی است که دولت افغانستان در جریان ده سال گذشته، با 

  .هدف رفع تبحیض و خشونت علیه زنان انجام داده است

قانون، هدف از تصویب آن، تأمین حقوق قانونی و حفظ  بر اساس ماده دوم این

کرامت انسانی زن، حفظ سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات ناپسند که 

سبب خشونت علیه زن میگردد، حمایت قربانیان خشونت، جلوگیری از خشونت علیه زن، 

لی مرتکبان جرم خشونت باال بردن سطح آگاهی عامه درباره خشونت علیه زن و تعقیب عد

 علیه زن است

قانون منع خشونت علیه زن، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن را  15ماده  .

ایجاد کرده که از صالحیت های تحقیق، اجرای برنامه های آگاهی دهی، تأمین هماهنگی 

ن بین نهادهای مبارزه با خشونت، پیشنهاد تعدیل یا وضع مقررات که در تطبیق این قانو

 .برخوردار است... مؤثر باشد و

این قانون نهادهای حمایتی را معرفی کرده و مسئولیتهای هریکی از  15تا  8ماده 

 .آنها را درباره رفع خشونت علیه زن، تذکر داده است

یکی  .فصل سوم این قانون به مسایل جزایی جرایم خشونت علیه زن پرداخته است

آن است که تصریح میکند در صورت که احکام  43اده از مهمترین ماده های این قانون، م

این قانون با سایر قوانین عادی کشور، در مغایرت باشد، به احکام این قانون ارجحیت داده 

قانون منع آزار و اذیت زنان یکی از مهمترین گامهای دولت جدید افغانستان است  .میشود

 .رفتکه به تازگی مورد تصویب پارلمان افغانستان قرار گ

اعالمیه جهانی حقوق : مبانی حقوقی و قانونی در حقوق بین المللی .2

بشر، کنوانسیون بین المللی رفع کلیه تبحیضها علیه زن، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 

که در نشست  1325اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قطعنامه 
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شورای امنیت صادر شده است، عهدنامه بین المللی  2000اکتوبر سال  31مورخ  -4213

حقوق سیاسی زنان و برخی دیگر از اسناد بین المللی حقوق بشر در مجموع به مبارزه علیه 

تبحیض و خشونت علیه زنان تأکید داشته و دولتهای عضو را مکلف به طرح و عملی کردن 

ارزه علیه تبحیض و خشونت برنامه هایی کرده است که بتوانند به عنوان راهکارهای مب

خوشبختانه دولت افغانستان تاکنون تعداد زیادی از این اسناد  .علیه زنان مؤثر واقع گردد

 . بین المللی حقوق بشر را تصویب یا امضا کرده و عمالٌ مکلف به اجرای آنهاست

 

 تحلیل آماری یافته های عمومی

 

بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت علیه زنان را        

به دسته های مختلف تقسیم کرده و توجه شهروندان را به انواع گوناگون خشونت؛ یعنی 

 .خشونت فزیکی، جنسی، اقتصادی، لفظی، روانی و سایر موارد خشونت، جلب میکند

العاتی درباره قضایای ثبت شده خشونت علیه همانگونه که اشاره شد، گزارش حاضر، اط

این آمار در دفاتر ساحوی و والیتی . خورشیدی پوشش میدهد 1395زنان را در جریان سال 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توسط شاکیان خشونت علیه زنان یا وابستگان آنان در 

ت علیه زنان که در مورد آمار خشون 5575از مجموع  .جریان سال جاری ثبت شده است

مورد آن را خشونت های فزیکی و جسمی تشکیل  1531به ثبت رسیده،  1395جریان سال 

مورد، شامل  1667مورد دیگر شامل انواع خشونتهای جنسی بوده و  361تعداد . میدهد

. مورد خشونتهای اقتصادی بوده است 1121همچنین . خشونتهای لفظی و روانی میباشد

نحوی با عرف و  امل سایر موارد خشونت علیه زنان میباشد که بهمورد دیگر ش 615

  عنعنات ناپسند درکشور بستگی دارد

در بخشهای ذیل اشکال مختلف خشونت به تفصیل و مستند با قضایای مشرح 

و قضایای نمونه های نیز در ذیل . مربوط به هریک از گونه های خشونت ارائه میگردد

 . هرنوع از خشونت عرضه میشود

براساس بانک اطالعات کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بیرحمانه ترین      

در این دوره گزارشدهی، . نوع خشونت علیه زنان، خشونت فزیکی و جسمی است

قضیه لت  1245در میان این خشونتها،  .حادثه خشونت جسمی به ثبت رسیده است1591

مورد؛ کار  57مورد؛ مجروح کردن  12 افزون بر این، سوزاندن. وکوب زنان بوده است

  .مورد بوده است 234مورد وقتل  45اجباری 

ارقام باال نشان میدهد که لت وکوب زنان از انواع رایج خشونت علیه زنان در 

اما موارد خشن تر . کشور است که به خودی خود بسیار دارای آماری باال و تکاندهنده است
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ز قبیل قتل، مجروح کردن با استفاده از چاقو، کارد و و وحشیانه تر خشونت علیه زنان ا

 ً سالح های گرم و حتا قطع اعضای بدن، سوزاندن در نمودار باال، نشاندهنده وضعیت  احیانا

این خشونتها در موارد زیادی میتواند منجر به . اسفناک خشونت جسمی علیه زنان است

ی موضوع قتل زنان است که اکثراً یکی از انواع تکاندهنده خشونت جسم .مرگ قربانی شود

  .با توجیهات حیثیتی و ناموسی صورت میگیرد

مورد  234در حدود  1395کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال 

قضیه قتل زنان را به صورت جداگانه مستند کرده است که بیشترین آنها در زون شمال، 

  .ستجنوب و جنوبغرب افغانستان اتفاق افتاده ا

 

  :فراوانی قضایای قتل زنان بر اساس زون

قضیه قتل از سراسر افغانستان توسط این  234،تعداد  1395در جریان سال 

قضیه قتل که توسط این نهاد مستند شده است،  234از مجموع . کمیسیون مستند شده است

 43قضیه آن در زون جنوب و جنوبغرب،   96قضیه آن در زون شمال و شمالشرق،  41

قضیه در زون مرکزبه وقوع  12قضیه آن در زون شرق و  36قضیه در زون غرب، 

  .پیوسته است

  :تطبیق عدلی قضایای قتل زنان بر اساس زون 

بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که از مجموع 

اند و تعداد  فراری قضایای قتل زنان در سراسر افغانستان، اکثر عامالن قضایای قتل زنان،

اندکی از عامالن این قضایا دستگیر و دوسیه های متهمان، پس از تحقیقات توسط سارنوال 

درصد از %46یعنی از مجموع این قضایای قتل، . موظف، محول به محکمه شده است

در صد در زون جنوب،  6.13در صد در زون شمال، % 52.37قضایا در زون غرب، 

قضیه آن مورد رسیدگی قرار % 62مجموع قضایا در زون مرکز  درصد در شرق و از 15

  .گرفته است

باشنده قریه شرشر ولسوالی غورماج والیت فاریاب ... بنت ... مسمات  :قضیه  

که پنج سال قبل با اسامی محمد خان ولد عبدالسالم نامزد و دوسال قبل زمینه ازدواجشان 

وی همیشه مورد خشونت شوهرش  .میباشد فراهم میگردد و ثمره ازدواجشان یک فرزند

چون محل واقعه  .محمد خان قرارگرفته و ناگزیر مسمات مذکور به منزل پدرش پناه میبرد

از دامادش نزد طالبان شکایت میکند؛ اما طالبان در ... تحت حاکمیت طالبان بوده و پدر 

وز با کارد بینی را به شوهرش تسلیم میکند و شوهرش در همان ر... قضیه میانجگری و 

او را بریده و خود فرار میکند از اینکه محل واقعه تحت حاکمیت طالبان است، از شوهر 

موصوف اطالعی دقیق در دست نیست و در زمینه اظهارات ضد و نقیض وجود داشته و 
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به هرحال . اطالع موثق وجود ندارد که شوهر این خانم در منزل خود است یا فراری است

 ل قضیه مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته و قضیه در التوا قرار داردتا کنون عام

خشونت جنسی یکی از جدیترین مشکالت زنان در سطح : خشونت جنسی-2 

با وجود . زنان و دختران زیادی هرساله قربانی این جنایت وحشیانه میشوند. کشور است

گاهی مواردی از اینگونه آنکه آمارهای موجود از خشونت جنسی بسیار نگران کننده است و 

قضایا در رسانه ها نیز منتشر میشود؛ ولی این آمارها رقم واقعی این معضل را نشان 

نمیدهد؛ زیرا مسایل جنسی در بستر سنتهای جامعه افغانی، حالت تابویی دارد و پرداختن به 

 .آنها کراهت آور قلمداد میشود

مورد خشونت جنسی علیه  361تعداد  1395با همه محدودیتها طی سال جاری 

خشونت جنسی به . زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است

شیوه های مختلفی چون تجاوز جنسی، روابط نامعمول جنسی، توهین و تحقیر و بیحرمتی 

 . جنسی، و روسپیگری اجباری، سقط جنین اجباری و غیره اتفاق میافتد

رد بسیار حادّ و نگران کننده خشونت جنسی در افغانستان تجاوز جنسی از موا

اگر مقاربت جنسی اجباری و اجبار به عمل لواط را نیز از موارد تجاوز جنسی به . است

مورد آن  43،تعداد  1395شمار آوریم، از میان مجموع موارد خشونت جنسی در سال 

باط نامشروع شوهر با مورد ارت 32عالوه بر تجاوز جنسی،  .تجاوز جنسی بوده است

مورد  11مورد اجبار به فحشا و روسپیگری،  15مورد آزار و اذیت جنسی،  65دیگران، 

مورد  5مورد سقط جنین اجباری و  14اجبار به تماشای تصاویر و فیلمهای مستهجن، 

متأسفانه  .بارداری اجباری نیز از موارد خشونت جنسی در آمارهای این سال درج شده است

جنسی نه تنها باعث جراحات مستقیم جسمی بلکه موجب آسیب های روانی از قبیل تجاوز 

در جامعه افغانی، . افسردگی، خطر مبتال شدن به ایدز و بارداری ناخواسته نیز میشود

زنانی که صدایشان را در مورد . خشونت جنسی موضوعی بسیار حساسیت برانگیز است

یدهایی چون لکه بدنامی، ترک شدن از سوی شوهر، تجاوز جنسی بلند کنند، با خطرات و تهد

محرومیت از حقوق اجتماعی و اقتصادی مواجه شده و در معرض تخطی های بیشتر حقوق 

این مسأله فرایند دسترسی زنان به عدالت را نیز . بشری و وخامت صحی قرار میگیرند

  .بسیار محدود میسازد

شونتهای جنسی ثبت شده در سال آمار باال نشان میدهد که بسیاری از موارد خ

،مرتبط با رابطه جنسی نامشروع شوهر با دیگران است که به اجبار و به شکل  1395

این رقم، . تجاوز صورت میگیرد و از قربانی این رابطه جنسی تهدید به سکوت میشود

 .نشاندهنده وضعیت ناگوار روابط زن و مرد در جامعه افغانستان است
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 :از قضایای خشونت جنسی علیه زنان درج میگردددر زیر یک نمونه 

در خانه  09/02/1395به تاریخ « :خانمی شکایت دارد و چنین میگوید  :قضیه    

بنت ... دختر همسایه ما مسمات . خود واقع در قریه جوراب آب پرتاپ ولسوالی زاری بودم

آمد و گفت که بیا به خانه که مدت سه سال میشود با ایشان رفت و آمد داریم، به خانه ما ... 

ای با هم صحبت کردیم، مادر و خواهرش   من به خانه ایشان رفتم، چند لحظه. ما برویم

بعداً شخصی ناشناس وارد اتاق شده و بر من تجاوز کرده و از . دروازه اتاق را برویم بستند

ولسوالی عارض من جریان را به خانواده ام گفتم، ایشان بعد از اینکه به . آنجا فرار کرد

نامه بوده و فعالٌ در قریه میرولی گذر فقیرآباد شهر ... شدند، معلوم شد که آن شخص برادر 

به چندین ارگان مراجعه کردیم ولی کسی تا هنوز صدای ما . مزارشریف بود و باش دارد

 .را نشنیده است

بلخ  کمبیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضیه را به قومندانی امنیه والیت

ارجاع داد و از اینکه دوسیه وی در ولسوالی مربوطه طی مراحل قانونی خود را کامل 

بود، دوباره دوسیه از قومندانی بلخ به ولسوالی مربوطه ارجاع شد، شخص متضرر  نکرده 

بار دوم به تاریخ اول جوزای سال جاری به کمسیون عارض گردید و از طی مراحل دوسیه 

روز است که دوسیه وی در ولسوالی  22رده و بیان داشت که مدت ش اظهار نارضایتی کا

. مربوطه باقی مانده و در امر دستگیری شخص مرتکب هیچگونه توجه صورت نمیگیرد

هیچگونه اقدامی در زمینه دستگیری عامالن این . در حالی که وی آزاد گشت و گذار میکند

 .قضیه صورت نگرفته است

خشونت زبانی و روانی نیز از موارد شایع خشونت  :خشونت زبانی و روانی- 3

این نوع خشونتها نیز . علیه زنان است که کمتر به عنوان خشونت مورد توجه قرار میگیرد

تحقیر، دشنام و تهدید از اشکال . تأثیرهای منفی زیادی بر روح و روان زنان قربانی دارد

ر شخصیت و روان زنان وارد رایج این نوع خشونتهاست که میتواند تأثیرات جدی را ب

سازد و پیامدهای نا گواری را برای زندگی شخصی و اجتماعی آنها بجا بگذارد که سرانجام 

آنها را به انزوا، سرخوردگی، اظطراب، استرس، ناامیدی و حقارت و حتا عقده نسبت به 

و هم در  خشونت لفظی و روانی با زنان هم میتوانند در داخل خانواده .دیگران دچار سازد

محالت عامه به شکل آزار و اذیت خیابانی به وقوع بپیوندد و زنان را در وضعیتی خطرناک 

مورد خشونت زبانی و روانی  1667بانک اطالعات کمیسیون نشاندهنده . و دشوار قرار دهد

 1395از مجموع موارد خشونت زبانی و روانی در سال  .است 1395علیه زنان در سال 

ورد آن استهزا، تمسخر یا سخنان تحقیرآمیزی چون فحش و دشنام به زنان م 1234،تعداد 

مورد دیگر نیز نسبت دادن اتهام یا تهمت زدن به شخصیت و رفتار  136حدود . بوده است

 .مورد از این قضایا تهدید به قتل زنان صورت گرفته است 173اما در . زنان بوده است

دید به طالق و گرفتن طفل، تهدیه به اخراج از مورد نیز مشتمل بر موارد ته 232حدود 

همچنین . منزل، تهدید به بی سرنوشتی، و تهدید به ازدواج مجدد از سوی همسر بوده است
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مورد انزوای اجباری و  136مورد توهین به خاطر نداشتن طفل یا نداشتن طفل پسر،  36

 .مورد به علت نامعلوم مورد خشونت قرار گرفته است 12

ی باال بیانگر فضای ناسالم زبانی و روانی در برابر زنان است که شرایط آمارها 

 .زندگی آرام و مسالمت آمیز را برای آنها بسیار سخت میسازد

  :نمونه های از قضایای خشونت زبانی و روانی

سال قبل ازدواج  15حدود «: خانمی شکایت دارد و چنین میگوید :قضیه      

زمانی که او کشته شد، دومین طفلم . او در جنگ کشته شده است. حاال شوهر ندارم. کردم

اطفالم مواظبت میکنم؛ ولی اعضای  بعد از فوت شوهرم از همان به بعد از . به دنیا آمد

خانواده شوهرم همیشه مرا لت وکوب میکنند و دشنام میدهند که تو بدقدمی و شوهرت را 

 .تا میراث شوهرم را از آن خود بسازندآنها چندین بار قصد کشتن مرا داشتند . خوردی

نمیخواهم دیگر با پسرانم . میخواهم یک جای بود و باش پیدا کرده و منزل را ترک کنم

 .زندگی کنم

یکی از عوامل خشونت علیه زنان عدم استقالل اقتصادی  :خشونت اقتصادی      

که سبب شده تا  زنان در محیط خانواده و وابستگی اقتصادی آنان به شوهران شان است

زنان در محیط خانواده، همچنین در سطح اجتماع از موقعیت نازلتر نسبت به مردان 

از طرف دیگر این وضعیت سبب شده تا زنان از موقف تصمیم گیری در . برخوردار باشند

امور خانواده به دور بماند و هیچگونه اراده آنان در مدار تصمیم گیریها در امور خانواده 

 .شده و به دیده قدر نگریسته نشودتمثیل ن

خشونت اقتصادی علیه زنان به گونه های متفاوت اتفاق میافتد و بنا برسنتها و  

آمارهای  .عملکردهای ناهنجار حاکم بر جوامع افغانستان به شکل شدید ظهور میکند

 1121تعداد  1395کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که در جریان سال 

از میان کل موارد  .ورد قضایای خشونت اقتصادی در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده استم

مورد  631باال که به نام خشونت اقتصادی در بانک اطالعات کمیسیون به ثبت رسیده است 

 73مورد منع تصرف در اموال شخصی،  122. آن محرومیت زنان از دریافت نفقه میباشد

مورد ممانعت از حق  24مورد نپرداختن مهریه، و  62اث، مورد عدم دسترسی به حق میر

     .کار گزارش شده است

سال عمر  32خانمی ام که »: خانمی شکایت دارد و چنین میگوید :قضیه         

ثمره ازدواجم . ازدواج کردم... باشنده ولسوالی  ... فرزند...  سال قبل با اسامی 12دارم و 

از ابتدی زندگی مشترک همیشه با خشونتهای . کماهه میباشدساله و یک دختر ی 3یک پسر 

والدین شوهرم در زندگی مشترک من و شوهرم مداخله میکنند و . خانوادگی مواجه بوده ام

در همین اواخر اطالع حاصل . باعث میشوند که شوهرم مرا مورد لت وکوب قرار دهد
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حویلی را که به طور مشترک . استازدواج کرده ... کردم که شوهرم با یک خانم در والیت 

حاال با والدینم زندگی . خریداری و آباد کرده بودیم، بدون اطالع من به فروش رسانیده است

بنابراین برای راهنمایی و طلب کمک برای . میکنم و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم

  ».حل مشکل خود به کمیسیون مراجعه کرده ام

خشونت با زنان در افغانستان محدود به شیوه  :انسایر موارد خشونت علیه زن

های یادشده فوق نمیباشند؛ بلکه موارد دیگر خشونت نیز وجود دارد که ریشه های آن را 

حق تعلیم و آموزش، حق . در فرهنگ و الگوهای فرهنگی جامعه میتوانیم جستجو کنیم

است که زنان و  ازدواج و حق دسترسی به تسهیالت صحی از جمله حقوق اساسی افراد

تحقیقات کمیسیون . شرایط در افغانستان هنوز هم بنابر دالیلی از آن محروم اند اطفال واجد 

نشان داده که امروزه یکی از عوامل مهم فرار از منزل، قتل های ناموسی و افزایش آمار 

. طالق، ازدواجهای ناخواسته و زودهنگام است که بیشتر در سنین کودکی صورت میگیرد

جرگه ها و شوراهای قومی در بقا و تداوم این ناهنجاریها نقش کلیدی دارد که اغلب تحت 

بانک  .سیطره مردان قرار دارد و زنان در تصمیم گیریهای این جرگه ها نقشی ندارند

عالوه بر گونه های خشونت  1395اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

مورد دیگر را نیز شامل میشود که مشتمل بر خشونتهایی  615ر شد، علیه زنان که در باال ذک

از قبیل اخراج از منزل، ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، ممانعت از حق انتخاب همسر، 

 .بد و بدل دادن، ممانعت از حق تحصیل و غیره میباشد

مورد شکایت از  66مورد نامزدی اجباری،  152مورد باال،  615از مجموع 

مورد  72مورد نفی قرابت،  16مورد ممانعت از دید و باز دید اقارب،  63ندهمسری، چ

 4مورد محدودیت دسترسی به خدمات صحی و  26خرید و فروش زن به بهانه ازدواج، 

مورد ممانعت از انتخاب  112مورد بد دادن، 6مورد خرید و فروش زنان به عنوان ازدواج، 

 42د و باز دید اقارب، یمورد ممانعت از د 63صیل، مورد ممانعت از حق تح 56همسر، 

  .مورد ممانعت از فعالیتهای سیاسی و غیره میباشند

در زمان طفولیت مادرم را از . سال عمر دارم 35»: شاکی میگوید: قضیه     

ساله یکی از مساجد 45سالگی، پدرم مرا نامزد یک روحانی و ماالمام 12در . دست داده ام

از ترس پدرم نتوانستم مخالفت  .افغانی گرفت( چهار لک) 400000آن مبلغ کرد و در بدل

بعد از سه ماه مرا به عقد او . پدرم آدمی زورمند است و ترسیدم مرا به قتل برساند. کنم

از وفتی به خانهاش رفته ام، همیشه مرا لتوکوب میکند و میگوید . عروسی کردم. درآورد

به خانه پدرم . اکنون به بهانه مهمانی از خانه فرار کرده ام .که تو را در بدل پول خریده ام

شوهرم هم مرا تهدید به بر گرداندن میکند که تو را . هم نمیتوانم بروم و از او خیلی میترسم

مطمئنم اگر برگردم . شوهرم آدمی روانی است. به خانه میآورم و سرت را از تنت جدا میکنم

 .یدلطفاً به من کمک کن. کشته میشوم
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علل و عوامل خشونت علیه زنان بیسوادی یکی از عوامل وقوع خشونت علیه  - 6

تحقیقات نشان میدهد که خشونت علیه زنان در میان افراد بیسواد یا . زنان به شمار میرود

 1395یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال . کمسواد بیشتر اتفاق میافتد

درصد از موارد خشونت علیه زنان در سال  62چنانچه حدود . یید میکندنیز این مسأله را تأ

بنابراین، میتوان بیسوادی را به عنوان یکی . مورد نظر توسط افراد بیسواد اتفاق افتاده است

 .از عوامل مؤثر در شیوع خشونت علیه زنان دانست

نیز در ارتکاب این داده ها نشان میدهد که افرادی که از سواد نسبی برخورداراند  

درصد از مرتکبان خشونت  16براساس این یافته ها، . خشونت علیه زنان نقش داشته اند

کمیسیون  1395یافته های سال  .علیه زنان از سواد ابتدایی و متوسط برخوردار بوده اند

مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه خشونت علیه زنان نشان میدهد که عامالن بیش از 

درصد آنان اعتیاد  57حدود . مجموع قضایای خشونت علیه زنان معتاد بوده اند درصد 25

خشونت علیه زنان، ناشی از عوامل  .درصد آنان نیز معلوم نیست 22نداشته اند و نزدیک به 

 :مهمترین عوامل خشونت علیه زنان را میتوان به صورت زیر لیست کرد. متعددی است

 در ولسوالیها و والیات؛نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت  .3

 عدم برخورد قاطعانه با مجرمان و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات .4

 فساد اداری و سوءاستفاده از موقف وظیفوی .5

دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا و حل و فصل قضایای  .6

 خشونت علیه زنان توسط مراجع غیررسمی

جع عدلی و قضایی به دلیل کتمان جرایم و عدم مراجعه قربانیان به مرا .7

 اعتمادی به ارگانهای دولتی ترس و بی

های منع خشونت،  محاکم، څارنوالی(دسترسی محدود زنان به عدالت  .8

 )مدافع الیهای زنانه و وک توقیفخانه

 وجود اسلحه غیرقانونی نزد افراد و گروههای مسلح غیرمسئول .9

 عدم حمایت الزم از قربانیان خشونت علیه زنان .10

 منفی نسبت به زنان در سنتهای مردساالر جامعهنگرش  .11

تجویز خشونت علیه زنان در نگرش منفی نسبت به زنان و الگوهای  .12

 خشونت پرور رفتاری با زنان

 نگرش غالب جنسی نسبت به زنان .13
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 کتمان وقایع خشونت علیه زنان به دلیل حساسیتهای سنتی .14

 های عمومی بیسوادی و سطح پایین آگاهی .15

 فقر و بیکاری .16

 افزایش اعتیاد به مواد مخدر .17

خشونت علیه زنان، پیامدهای ناگوار   :عواقب و پیامدهای خشونت علیه زنان  

این خشونتها، . اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را باالی زندگی زنان افغانستان همراه دارد

بر صحت، حرمت و شأن اجتماعی، وضعیت زندگی و رفاه زنان تأثیرات سوء به جا 

بسیاری از زنانی  . و مانع انکشاف و رشد آنان شده و باعث انزوای آنان میگردد میگذارد 

که قربانی خشونت بوده اند آینده زندگیشان تحت تأثیر این خشونتها قرار گرفته و از لحاظ 

 .روانی به شدت آسیب پذیر میشوند

. میشوندزنانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند با دشواریهای فراوانی مواجه  

قتل ناموسی توسط اعضای خانواده و وابستگان به خاطر پیوند دادن این مسأله را حرمت و 

تحقیق ملی ایکه . حیثیت خانوادگی، یکی از پیامدهای ناگوار تجاوز جنسی برای زنان است

در مورد تجاوز جنسی و قتل ناموسی انجام داد، نشان داد  1391کمیسیون در جریان سال 

که این زنان  درصد موارد، قتل ناموسی زنان و دختران بعد از آن اتفاق افتاده، 6.3که در 

عالوه براین، تجاوز جنسی نه تنها باعث جراحات  .مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بوده اند 

مستقیم جسمی بلکه موجب آسیبهای روانی از قبیل افسردگی، خطر مبتال شدن به ایدز و 

را نیز محدود  این مسأله فرایند دسترسی زنان به عدالت . ودبارداری ناخواسته نیز میش

 .میسازد

،نشان میدهد  1395بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

 234مورد این خشونتها منجر به آسیبها و مشکالت روانی برای قربانیان و  1465که در 

های روانی باالی زنان خشونت دیده شده این رقم بیانگر آسیب. موجب قتل قربانی شده است

براساس آمارهای کمیسیون، . خشونت علیه زنان شالوده خانواده را از هم میپاشد .است

باعث تقاضای تفریق، ترک منزل و فرار از منزل  562مورد سبب بیسرنوشتی،  1367

باعث مورد  45مورد خودکشی و  52، سبب اقدام به )مورد 275، 263هرکدام به ترتیب )

 52مورد این خشونتها، قضایا منجر به قتل، در  234در  .رو آوردن به گدایی شده است

مورد سبب ترک  32مورد باعث خودسوزی، در  222مورد سبب اقدام به خودکشی و در 

 .مورد سبب جراحت قربانی شده است 112مورد منجر به ترک وظیفه،  45تحصیل، در 
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 قبال قضایای خشونت علیه زناناجراآت ارگان های ذیربط در 

در این گزارش  : اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .1

اجراآت کمیسسیون مستقل حقوق بشر در قبال قضایای خشونت علیه زنان بر اساس قضایا 

نمودار پایین نشان  .و تعداد مراجعان خشونت بررسی شده است، نه بر اساس آمار خشونت

 542مورد خشونت علیه زنان میگردد،  5575قضیه که شامل  2246میدهد که از مجموع 

قضیه به خانه امن معرفی شده  312قضیه از طریق میانجگری حل و فصل شده است، 

قضیه به پلیس ارجاع شده،  362مورد انصراف از شکایت صورت گرفته،  62در . است

قضیه به محاکم و  242قضیه به ریاست حقوق،  162قضبه به څارنوالی ارجاع شده،  222

دوسیه بر اساس رضایت قربانی بسته  54. قضیه به شوراهای محل ارجاع شده است 52

  .قضیه به خاطر معلومات ناقص، قابل پیگیری نبوده است 54شده و 

اجراآت پلیس و وزارت امور داخله افغانستان در قبال قضایای ارجاع  .2

ابق قانون منع خشونت علیه زن از قضیه که مط 362شده از جانب کمیسیون از مجموع 

قضیه رسیدگی صورت گرفته و به  162جانب کمیسیون به پلیس ارجاع شده است، به 

فامیلی میان جگری  24قضیه توسط واحد رسیدگی به امورات  65څارنوالی محول شده، به 

قضیه  15قضیه انصراف از جانب شاکی صورت گرفته، در  32صورت گرفته، در 

 قضیه در حال دوران است و هنوز عامالن دستگیر نشده است 72ص بوده و معلومات ناق

اجراآت څارنوالی های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در  .3

قضیه از جانب  220قبال قضایای ارجاع شده از جانب کمیسیون در مجموع به تعداد 

قضبه به پلیس  14، قضیه به محکمه ارجاع شده 122کمیسیون به څارنوالی فرستاده شده که 

قضیه انصراف از جانب شاکی صورت گرفته  11قضیه تحت دوران، در  62ارجاع شده، 

  .قضیه معلومات ناقص بوده است 13و در 

از جانب کمیسیون : اجراآت محاکم ثالثه در قبال قضایای ارجاع شده .4

قضیه خشونت علیه  322نشان میدهد که از مجموع  1395بررسی های کمیسیون در سال 

زنان که از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر به محاکم در مرکز و والیات فرستاده شده 

قضیه در وضعیت  32قضیه تحت دوران است،  152قضیه حل شده،  122است؛ در حدود 

  .فضیه دیگر به علت نقض در تحقیق برگردانده شده است 22نامعلوم و 

  :نتیجه گیری                   

چنانچه در این گزارش نشان داده شد، آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در سال 

این رقم از موارد ارجاع شده . مورد رسیده است 5575همچنان به رقم تکاندهنده  1394

تفاوت در  1394به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر به دست آمده است که با ارقام سال 

درکل افزابش خشونت علیه زنان در سالهای اخیر، هرچند میتواند  .دارد%  6.6حدود 
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ناشی از باالرفتن اعتماد مردم نسبت به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر باشد، ولی 

میتواند ناشی از عوامل دیگر از قبیل افزایش حوادث خشونت علیه زنان و بی اعتمادی 

 .مردم نسبت به مراجع عدلی و قضایی کشور نیز باشد

باآنکه محیط جامعه، از قبیل بازار، کوچه و سرک و حتا محیط کار برای زنان بسیار 

ناامن است، اما نکته تکاندهنده تر در این گزارش این است که رقم بسیار باالیی از این 

درصد از مجموع قضایای خشونت علیه زنان، توسط اعضای  32خشونتها، یعنی بیش از 

نتایج این گزارش، شوهر را نسبت به . انه ها صورت میگیردخانواده زنان و در درون خ

به این نتیجه میرسیم که . زن خشنترین فرد نشان میدهد و محیط خانه را ناامنترین جای

نتایج  .زنان در محیط خانواده نیز مصئونیت خود را در برابر خشونت از دست میدهد

شونت علیه زنان است و مبارزه این گزارش نیازمند توجه جدی مراجع مسئول به مسأله خ

. با آن طرح برنامه های دقیق و جدی مبارزه با خشونت در درون خانواده ها را میطلبد

بنابراین، دولت افغانستان باید در چارچوب تعهدات حقوقی و قانونی خود، که هم در اسناد 

مؤثر و  بین المللی حقوق بشر تصریح شده و هم در قوانین داخلی آمده است، اقدامات

کمیسیون مستقل حقوق بشر . عملی را با هدف بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد

افغانستان با درنظرداشت مشکالت موجود در عرصه حقوق زنان، موارد زیر را با هدف 

 بهبود وضعیت زندگی زنان به دولت افغانستان پیشنهاد میکند 

 :پیشنهادها 

به حقوق و امتیازات اجتماعی باالبردن سطح دانش و افکار عامه نسبت  .1

و فردی شهروندان به خصوص جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگی و 

  .اجتماعی

های کار درآمدزا برای زنان با هدف تأمین  ایجاد فرصتها و زمینه .2

های شدید مالی زنان نسبت به مردان  های استقالل مالی و از بین بردن وابستگی زمینه

 خانواده

جاد فرصتهای اداری برای زنان در سطوح باالی ادارات و نهادهای ای .3

 گیریها و سیاست گذاریهای کالن ملی ملی و خصوصی و سهیم ساختن آنان در تصمیم

ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت عرف و عنعنات  .4

یت خرافی که حقوق بشری زنان را متضرر ساخته و تداوم فرهنگ مردساالری را حما

 .میکند

گسترش څارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت و ازدیاد پرسونل  .5

  .مجرب و متخصص در این څارنوالی در تمام والیات
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  .الزامی کردن ثبت ازدواج و استفاده از نکاح نامه .6

تقویت محکمه مبارزه با خشونت علیه زنان و گسترش این ساختار در  .7

  .والیات دور دست کشور

خشونت علیه زن و ایجاد زمینه های عملی برای  تصویب قانون منع .8

 .تطبیق این قانون

تعدیل و بازنگری بعضی از ماده های قوانین نافذه کشور که با  .9

 .ارزشهای حقوق بشر و مخصوصاً حقوق زنان در تعارض قرار دارد

  .تقویت حضور زنان در صفوف نیروهای امنتی کشور  .10

لیس و نیروهای امنتیی در باالبردن میزان آگاهی و دانش مسلکی پو .11

زمینه آموزش معیارهار حقوق بشر برای تقویت روحیه مسئولیت پذیری و احترام به 

 .حقوق بشر

ایجاد سهولت هایی برای دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی در  .12

 .سطح مرکز و والیات به منظور برخورداری زنان قربانی خشونت از حمایتهای قانونی
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 ششمفصل 

 مصاحبه ها

از زنان نخبه کشور،  :دراین فصل شما مصاحبه های را مطالعه خواهید فرمود         

بشمول ) مسئولین زنان در والیات مختلف کشور، شاعران، اشخاص صاحب نظر

 . ، زنان مصیبت دیده و زنانیکه در خشونت های فامیلی سردچار اند (مردان

صی را ارائه نموده و درد دل زنان را حکایت هریک از مصاحبه پیام های خا      

که در مقابل نامالیمتی  ندآسیب پذیر اانسانهای افغان  انشما خواهید یافت که زن. مینمایند

د نکند های روزگار گاهی به قهرمانانی مبدل میشو و ها دست و پنجه نرم نموده ودر زد

 ٌ ما متاسفانه اکثرآ درکنج خانه بدنیا ا. صبر و مبارزه را باید از ایشان یاد گیریم که واقعا

فرهنگ های مزخرف جامعه همیشه ایشانرا زیر فشار . میایند و در همانجا میمیرند

 .قرارداده و متاسفانه گاهی به مرگ شان می انجامد

 1396-04-08تاریخ    

 مصاحبه با مادرم خانم شیما سادات   

. برخود میبالم که اومرا فرزند خطاب میکندامروز مصاحبه ای دارم با مادرم، زنیکه من    

اوبرعالوه اینکه یکی اززنان فعال جامعه مدنی کشورست، یک زن تجارت پیشه ویک شاعره  

 :بهتراست از زبان خودش بشنویم. نیز میباشد

اسم من شیما سادات است پیش از اینکه به سخن آغاز نمایم خوشحالم که تو را منحیث نویسنده 

زنان با خود دارم وافتخار صحبت نویسنده ای را دارم که درمورد زنان ازجمله کتاب درمورد 

همچنان ما منحیث والدین شما برخود میبالیم که سایر اوالد . مادرش صحبت مینماید ومینویسد

همه اکنون تحصیالت خود را به پایان رسانیده اند چی ( پسرودو دختر 5مشمول ) هایم

سپاس گذاریم ( ج)خدمت بشریت قراردارند و ازدربار الهی درخارج وچی درداخل کشور در

 .که خدمات ما را بیجا نساخته وفرزندان سالم وصادق را نصیب ما نموده است

مادرجان عزیزم من اززمانیکه دست راست وچپم را تفکیک کرده ام کار وفعالیت خودت      

معیشت ما  (الحاج سیدمبین اله سادات)درست بیادم است که درپهلوی پدر جانم . را بیاد دارم 

خود نه آرامیدید وبه آرامش . آشیانه ای از پول حالل برای زیستن ما ساختید. را پوره میکردید

جوانی وهمه ای آسودگی هایتان را با سخت کوشی وتالش برای پیشرفت ما . ما فکر کردید

. زیبای شما نهفته استودرعقب هر نکته ای ازآسایش وپیشرفت ما دستان . قربان کردید

 .د وازخاطرات زندگی تان حرف بزنیدمیشود ازآغاز کارتان صحبت نمائی
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ً برای  ؛تا برای خوانندگان کتابم  هر دوره ای از زندگی موفقانه تان درسی باشد خصوصا

برایشان الگوهیست که میتوانند از ان در پیشرفت زندگی  خانم ها ،که زندگی کاری شما

 .ان شان  استفاده نماینددوشادوش با مرد

من از زمان طفولیت درتالش آموزش بودم وبه بسیار ! درست بیاد دارمفرزندم بلی        

مشکالت توانستم چند صنفی از مکتب را فراگیرم از اینکه در ولسوالی قره باغ مکتبی برای 

ا مکتب زیاد کوشید ت( شاالال مرحوم محمد عثمان مشهور به)دختران وجود نداشت پدرم 

دخترانه را درآنجا تاسیس نماید ونظر به اینکه عالقه مندان مکتب دخترانه در آنجا خیلی کم 

نام داشت و درآنزمان « هاشم صافی» مامایم  که . ومحدود بودند به این آرمان خود نرسید

دروالیت هلمند وظیفه داشتند  به مهمانی خانه ما آمد وذوق وعالقه مندی خاص مرا برای 

من با . ن به مکتب مالحظه کرده  ازمادر وپدرم اجازه بردن مرا با خودشان اخذ نمودندرفت

 .سال فراگرفتم  4 -3صنف را درمدت  6استفاده از همین فرصت 

سالگی با پسرخاله ام ازواج کردم، شرایط اقتصادی ضعیف فامیل ما مانع ادامه  16درسن  

 .دروسم درمکتب گردید

افغانی معاش داشت در حویلی دولتی واقع در  1200شوهرم ؛ دراوایل زندگی مشترک ما 

فامیلی های قرغه زندگی داشتیم ودر آنزمان دارای سه طفل بودم فرش وظرف خانه ما ناکافی 

روز ها به این می اندیشیدم که چطور میتوانم .بود وبه مشکالت زیاد اقتصادی مواجه بودیم 

 ایم؟شوهرم را کمک نم

وبا کار کردن دربیرون از خانه معاش حالل بدست آورده وضیعت اقتصادی زندگی ما را  

آهسته اهسته به کار های خیاطی در خانه شروع کردم اما دیدم که از اینکار ها  . تغیر دهم

 .چیزی ساخته نمیشود

وجانب روزی ازروز ها از خانه به قصد یافتن کار برآمدم در سرویس ملی بس سوار شدم  

در حرکت بودم   وبه این می اندیشیدم که من سند تحصیلی دردست ( ده افغانان) مرکزشهر

 ٌ صحبت دوخانمی توجه مرا جلب ! ندارم و نیز نمیتوانم یک کار معمولی را اشغال نمایم؛ دفعتا

کرد که یکی ازآنها درمورد کارنمودن دریک موسسه جاکت بافی ورضایتش از درآمد خوب 

شاید خداوند این زمینه را برایم مساعد . صحبت شانرا خوب بدقت شنیدم . صحبت میکرد

همین صحبت ها برایم یک (. توحرکت کن من برکت) میفرماید( ج)ساخت چنانکه ذات الهی 

 .انگیزه داد تا من نیز درصدد پیدا نمودن کار دریکی از موسسات جاکت بافی گردم

وبه جستجوی موسسات جاکت بافی افتیدم مشکل در منطقه ده افغانان از موتر پیاده شدم 

بعد از پرس وپال زیاد یک . ان بلدیت نداشتم ددیگری بنده در این بود که به شهر کابل نیز چن

موسسه جاکت بافی را بنام فیروز دریافتم فابریکه متذکره به کارگر ضرورت نداشته آدرس 

. همه شان به کارگرضرورت نداشتند فابریکه دومی واز آنجا سومی را نیز دریافتم متاسفانه
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.  به هردروازه ایکه داخل میشدم دلم می لرزید که جواب منفی از ایشان بدست خواهم آورد

روز به پایان خود نزدیک میشد ومن بغیر از پولیکه کرایه موترم تا منزل ماگردد پول بیشتری 

ام را ازدست نمیدادم گرسنگی همچنان برخستگی ام می افزود اما حوصله . دردست نداشتم

معلوماتی را »: دست آورد تالشهایم درروز اولی این بود. روز برتالشم ادامه دادم آخرتا 

 دبه یک شاگر ؛در شهرنوکابل قرار دارد که یک  موسسه جاکت بافی اینکه  :بدست آوردم 

 «.ضرورت دارد

شدم و به آدرس شهرنو روز بعدی باز هم با ترس ناامید شدن ازدریافت کار ازخانه بیرون 

بلی درست است ما »: شرکت برایم گفته براه افتادم، خلص اینکه آدرس را دریافتم و رئیس

افغانی به قسم اجورت آموزش  2000اما خودت باید برای ما مبلغ . به کارگر ضرورت داریم

 «.وضمانت وآنهم به شکل پیش پرداخت بپردازی

رید به خانه برگشتم وموضوع را با شوهرم مطرح این موضوع یک چلنج دیگری را برایم آف

زیرا او پول نداشت که  .حدس میزدمگرچه ازقبل جواب رد پیشنهادم را از جانب او . ساختم

خوب است من چاره ای میسنجم و از کسی پول  »:برایم بدهد اما نظر به اسرار من  گفت 

 .«قرض نموده وبرایت خواهم داد

دم هرروز از صبح تابه شام با شوق وذوق مصروف کار بودم پول تهیه شد ومن شامل کارش

ودرجریان همین هفته منتظر ماندم که استاد برایم درس بافندگی را شروع خواهد کرد اما او 

بغیراز دوختن جاکت های آماده شده کاری دیگری را برایم یاد نداد من با دزدی سایر کارگران 

هفته اول به پایان رسید ودرآغاز هفته . زی بیاموزم را اززیر چشم به مشاهده میگرفتم تا چی

« اینکه آهسته آهسته یاد میگیری» :دوم به خانم کارفرما شکایت کردم او درجواب برایم گفت

خانم من ازنهایت تهی : اما این جواب قناعت مرا فراهم نساخت و با اعتراض برایش گفتم

ه ام قرض کرده ام من به این حالت نمیتوانم دستی به نزد شما آمده ام وپولی که برایت پرداخت

. به کارم ادامه دهم ، دوختن را ازقبل بلد بودم وشما هیچ کاری دیگری را برایم نمی آموزانید

 .پس اگرچنین است پولم را دوباره مسترد کنید وشاگرد دیگری استخدام کنید

جانب دیگر شاید هم کارفرما متوجه جدیت من شد، ازیکسو پول برایش شیرینی میکرد واز 

میخواست اولین درسم را برایم بیاموزاند . از پابندی وجدیت من خوشش آمده با من موافق شد

اوحیران شد . اما من از قبل درس اول را ،با مشاهده دیگران آموخته بودم( سرکردن جاکت)

لون ومرا تقدیر کرد درست درهمان روز اولیکه برعقب ماشین بافت نشستم توانستم یک پط

افغانی را کمایی  500طفالنه را بافته ومبلغ بیست افغانی کمایی نمایم ودر طول یک ماه من 

 50افغانی پرداخته میشد واز یک دریشی طفالنه  30کردم قسمیکه از یک جاکت برای ما 

خیلی ها خوشحال بودم از اینکه پول حالل بدست می آوردم واز جانب دیگراینکه به . افغانی 

م یعنی کار حالل وآنهم با مزد زیاد نایل شده بودم شوهرم نیز مرا تشویق میکرد ارمان دل

 .وخشنود بودیم
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سه الی چهار ماه را با موسسه کارکردم وروز تاروز عوایدم زیاد ترمیشد درطول این مدت 

برعالوه اینکه قرض دوهزار افغانی را خالص کردم برای خود واوالد هایم لباس مفشن 

واین درست در مرحله . و کمبودات ظروف مورد ضرورت ما نیز مرفوع شد خریداری کردم

ای بود که من باید به پیشرفت های بیشترکاری ام بیاندیشم وبا شوهرم مشوره کردم که من 

 .میتوانم بصورت مستقالنه کارنمایم وتمام عواید حاصله را خودم بدست بیاورم

بازهم با تفاهم همدیگر یک ماشین . بود افغانی 10000در آنوقت قیمت یک ماشین بافت  

بافت را به قسم قرضه خریداری کردیم منطقه کارته پروان را بخاطر ایجاد دکان انتخاب 

کردم زیرا درآنجا اهل هنود بیشترزندگی داشتند وبرای تهیه جیز وجوره دختران شان حتی 

بجه   8افغانی بود از 150درآن وقت اجوره یک عددجاکت . الی ده جاکت فرمایش میدادند

شام دوباره غذای بعدا خانه میامدم وپس ازصرف . شام در دکان کار میکردم 4صبح تاساعت 

به کارادامه میدادم ، شوهرم وپسرانم نیز مرا همکاری میکردند وروزانه حد اقل یک جاکت 

ورونق وبه این ترتیب زندگی ما رنگ . را میبافتیم یعنی درآمد من دوچند معاش شوهرم بود

میگرفت یک نمره زمین درخیرخانه خریدیم وباالیش یک تعمیر ساده آباد کردیم وزندگی ما 

 .از حالت احتیاجت بیرون شده و روزتاروز بهبود میافت

اینکه دریکی از » :یکی از خاطراتم را میخواهم با شما شریک سازم!  مادر جان ! بلی

ویک  1375، فکر میکنم درسال روزهای برفی درست زمانیکه من عروسی کرده بودم

دواخانه داشتم درمنطقه بهارستان کابل، بعد ازشام روز دواخانه ام را مسدود کرده وبا بایسکل 

هرگاه  .به خانه رفتم؛ هوا خیلی سرد بود ازشدت سردی هوا؛ دستانم مانند یخ سرد شده بودند

خون هایش سخت بدرد  متوجه شوید درچنین حالت وقتیکه دست ها وپاهیات را گرم کنی نا

می افتند چنین شد وخودت بیادم آمدی من شروع به گریه کردن نمودم خانمم پرسید؟ چرا مگر 

که این اشک نه برای سرد شدن ودرد : چی شده که اشک ازچشمانت جاریست من برایش گفتم

قع انگشتان من است، بلکه من بیاد روزهای سرد زمستان های افتادم که مادرم از دکانش وا

بدستش میبود ذریعه موتر های ملی  نیز درکارته پروان درحالیکه ماشین بافت و افزار کارش

درآنزمان من نیز سن دخترکم . ودرست درهمین موقیعت من قرار میگرفت . بس به خانه میامد

مرسل جانرا داشتم ازشدت سوزش اشک از چشمان مادرم نیز جاری میشد ومن رویش را 

دراین اثنا متوجه شدم «. یک باردیگرآن صحنه ها بیادم آمد. ده میشدم میبوسیدم وسخت آزر

 .که خانمم نیز میگرید ومرسل جان هردوی ما را به آرامش دعوت میکرد

پدرت که یک افسرنظامی بود به والیت کندهار تبدیل شد و ماوشما را با  1355درسال 

ا درآن والیت خوب بود اما بازهم من اقتصاد فامیلی م. خودیکجا به والیت کندهار انتقال داد 

رژیم سردار محمد داود خان سرنگون  1357ٰبه کارهای دستی ام ادامه میدادم تا اینکه در سال 

لشکر متجاوز  1358جدی سال  15ورژیم جدید جایش را گرفت درست بیاد دارم که در

فامیل را پدرت مجبور شد که . روسی داخل شهر کندهار شد ووضیعت روبه خرابی گرفت

من . به کابل بفرستد وخودش نیز بعد از چند ماه دیگر امرتبدیلی خودش را به کابل بگیرد
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کان بافندگی وخیاطی بازکردم ونیز دریکی از و ٰدوباره درمنطقه حصه اول خیرخانه یک د

برعالوه تدریس سواد . مکاتب سوادآموزی منحیث استاد رضا کار سواد آموزی مقرر شدم

وشاگردانم که اکثراٌ خانم ها . نم جاکت بافی وخیاطی را نیز آموزش میدادم برای شاگردا

نفراز آنها  15تقریبا . ودختران بی بضاحت بودند بدرستی همه چیز را می اموختند

بعدازفراگرفتن دروس حرفوی وسواد، ماشین خیاطی وبافندگی خریداری نموده وخود کفا 

 .شدند

 مادر جان لطفا خاطرات جالب تانرا با ما شریک سازید؟ 

یکی از خاطرات جالبم اینست که روزی با یک دختری روبرو شدم به اسم شریفه وی که 

اورا درست نشناختم اما چهره اش برایم  درنخست. لباس معلمی دربرداشت دستان مرا بوسید

مان مکتب سواد آموزی بود که اویکی از شاگردان ه! بلیخودش را معرفی کرد؛.آشنا بود

من معلمش بودم و بعد از فراگرفتن سواد توانسته بود که شامل مکتب گردیده درقدم اول 

مکتب را به پایان رسانیده وبعداٌ تحصیالت عالی اش را دررشته ادبیات دری به پایان رساند 

وبرایم  ودر آن مقطع زمانی منحیث معاونه یکی از مکاتب خصوصی ایفای وظیفه داشت

 .بزرگترین افتخار اینست که شاگردانم حاال به این سویه رسیده اند

در یکی از روزها از طرف محافظ مکتب بصورت اشتباهی : ویک خاطره تلخی دارم اینکه 

فیری صورت گرفت ومرمی تصادفاٌ اثابت کرد به بازوی دست چپم خدا را شکر که مرمی، 

 .عد ازتداوی دیگرنتوانستم که به وظیفه ام ادامه دهمعارضه جدی را بدستم وارد نکرد اما ب

ما بخاطرشما زحمت کشیدیم وحاال شما به خاطر فرزندان تان، روزی هم اوالد ! بلی پسرم 

هایتان بخاطرنواسه هایتان زحمت خواهند کشید ودرمجموع  همه ما برای خدمت مردم تالش 

 .نموده ایم و این روند ادامه خواهد داشت

وهرکدام شان تحصیالت عالی شان  ندبحث دور نروم زمانیکه اوالد هایم بزرگ شداز اصل  

وضیعت افغانستان روز تا روز خراب . را تکمیل کرده ویا درجریان تعلیم قرار داشنتند

ما همه هست وبود خود را رهانیده وبا کمک مالی سید سلیم اله پسرم که در آلماتا . ترمیشد 

ی اش را نیز دررشته اقتصاد به پایان رسانیده بود به پاکستان زندگی داشت وتحصیالت عال

درآنجا نیز بیکارننشسته . هجرت کردیم ویکبار دیگر نیز زندگی خود را ازسرآغاز کردیم

جنگ های تنظیمی . وبه خیاطی آغازکردم که تا اندازه ای مصارف خانه را برآورده میساختم 

حکومت طالبان نیز به زندگی خود در شهراتک با آمدن طالبان به پایان رسید ودرزمان 

که بعد ازشکست طالبان درست درزمان حکومت انتقالی حامد کرزی . پاکستان ادامه میدادیم

 .دوباره به وطن برگشتیم

بعد از برگشت نظر به شوق وعالقه ام برای خدمت به مردم با یک گروپ ازخانم های 

یک انجمن را ایجاد کردیم دریک ( خیرخانه  حصه اول) تحصیل یافته درمنطقه مسکونی خود
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عمدتاٌ درعرصه .اطاق حویلی یک نفراز اعضای انجمن فعالیت های خود را تنظیم میکردیم 

 . تعلیم وتربیه ، سوادآموزی وتقویه فرهنگ شهر نشینی در منطقه خود فعالیت میکردیم

سقالنه کار نمایم وبا بعداٌ دریک مجتمع بنام آزادی کار کردم وسپس خواستم که بصورت م

یک پروژه . دخترم مریم جان شرکت تجارتی بنام مدینه مریم را ساختیم که تا حال فعالیت دارد

ای را با موسسه ابرارقرارداد کردیم که درختم پروژه ما سی نفر از محیوبین را فن حکاکی، 

ختیار شان گلدوزی وخیاطی اموزش داده درختم پروژه ماشین ها وافزار مربوطه را در ا

( بخش زیورات)اکنون نیز شرکت ما درقسمت صنایع دستی . قرار دادیم تا خوکفا گردند

کارمیکند با کارگرانی، درخانه شان قرارداد دارم که ماشین آالت وافزار مورد ضرورت را 

را ( ازقبیل فلورایت،جیت والجورد) آنها سنگ های کم قیمت. دراختیارشان قرارداده ام 

خانم هایی نیز با ما کار . وسیقل نموده ودربدل اجرت مناسب بدست میاورند برش، سوراخ

میکنند که ما برایشان از سنگ های تهیه شده خود وسایرمواد مورد ضرورت شان نمونه 

ودیزاین میدهیم بعداز ختم کار دربدل هر نمونه ای از کارشان اجرت میپردازیم وازاین طریق 

ما در . حتی که با ما کار مینمایند خیلی ها خوب شده استاقتصاد زنان ودخترا ن بی بضا

اخیر بعد از تکمیل زیورات خود به یک دفتری بنام لمن قرارداد داریم که زیورات ما را 

 .بفروش میرساند

خانم سادات از افتخارات تان بگویید کدام تقدیرنامه ها، تحسین نامه وسایرالقاب را حاصل 

 کرده اید؟

وزارت امورزنان تقدیرشده ام، یک تقدیرنامه بعد ازختم یک نمایشگاه بلی دوبارازطرف 

موسسه . زنان تجارت پیشه افغان درهندوستان از طرف مسئولین هندی برایم داده شده است

شرکت تولید صنایع دستی که درافغانستان فعالیت دارند مقام دوم را  150ما دررقابت بین 

 .ت آوردیمبدست آورده یک جایزه واوارد را بدس

میالدی از طرف وزارت امورزنان لقب بهترین مادر خوب برایم داده شد با  2004درسال 

 .یک جایزه عالی

 خانم سادات لطفاٌ درمورد تریننگ ها وسفرهای خارجی تان صحبت نمائید؟

بلی من درتریننگ های مختلف اشتراک کرده ام واز هرکدام سرتیفیکیت بدست دارم، درمورد 

یکبار بخاطر یک سیمینار به هندوستان سفرداشتم وچهار مرتبه دیگر بخاطر سفرهایم 

نمایشگاه های صنایع دستی به کشوریاد شده سفرهای داشته ام، برای چهار مرتبه به تاجکستان 

درنمایشگاه ها اشتراک کرده ام، یک سفربه کشورهای آلمان وهالند داشتیم، یک سفر به 

 .به ریگاکشورترکیه داشتیم ویک سفرهم 

چطور به نوشتن روآوردید .خانم سادات میشود که ازنوشته ها واشعار خویش صحبت نمائید

 درکدام سن وچی انگیزه ای باعث شد که شعر بسراید؟
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طوریکه میدانید پدرم یک شاعر بود با وجودیکه  او یک ملنگ وازدنیا غافل بود درایام 

نموده وشعر میسرود اما مریضی اش جوانی دربخش های فرهنگی وکلتوری کارهای زیاد 

ونیز کاکای بزرگوارم . با عث شد تا او منحیث شاعر گمنام بماند( تکلیف عصبی وعقلی)

بناٌء قریحه . مرحوم استاد خلیل اله خلیلی شاعر عصربود که به نامش همه آشنایی دارند

وآهسته . م از طفولیت گاه گاهی مینوشتم ومیسرود. است  ی استارث مسئله  شعری ام یک

آهسته شعرهای را نوشتم و درروی صفحات کتابچه ی شعرم درج کردم که درحقیقیت این 

 .شعرها جرقه های برخواسته ازنا بسامانی های جامعه ماست

 :دریکی ازنوشته هایم وصیت نامه ام را اینطور نوشته ام

 

 .روزی عذا داری مراجشن بگیرید

 .شادی کنان تابوتم رابرخاک گذارید

 .لوحه سنگ مقبره ام این شعرنوییسدبر

 زخاکم سازند خشتی وخانه ای آباد بسازند  ید           من خاک گردیدم وشادم که شا      

ویک نمونه دیگری را بگونه مثال از مجموعه شعری مادرم خانم سادات انتخاب نموده ام 

 :وتقدیم شما مینمایم

 ا  شویدـــای  زنان  رنجبر با هم  شوید  یکج                                          

 ای قطره هاای قطره ها با هم شوید دریا شوید                                         

 دستی دهید بادست هم با مرد خودهمراه شوید   ن زپرده ها شویدزنجیر وبند را بگسلید بیرو      

 آراسته با علم ومعرفت سرآمد  این دنیا  شوید   ک دل ویک صداشویداین وطن یدرره حفظ     

 ا  شویدـــای  زنان  رنجبر  با هم  شوید  یکج                                         

 ای قطره هاای قطره ها با هم شوید دریا شوید                                         

 مرهم نهید برزخم ها دستگیر جوانها شویداده اند برروی خاک   ن سرزمین افتبس جوانان ای     

 با زیور مهر و فا معروف  در دنیا  شوید گر دلها  شوید    لم  و معرفت  روشن ـــبا نورع      

 جبر با هم شوید  یکجا  شویدــــای زنان  رن                                         
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 ای قطره ها ای قطره ها با هم شوید دریا شوید                                         

 خانم سادات واقعاٌ هرگاه شرایط زندگی با شما همراهی میکرد وشرایط اقتصادی خوبی میداشتید

میتوانستید تحصیالت عالی تانرا دررشته ادبیات دری به پایان برسانید مسلماٌ که مانند کاکا ی  و

اکنون ازشما مجموعه های عالی شعری میداشتیم برای مطاله (استاد خلیل اله خلیلی )مرحوم تان 

کنندگان شعرهای تان حتی نا باور کردنیست زنیکه بیشتراز شش صنف مکتب را نخوانده است 

 چطور میتواند همچون شعر های عالی بسراید؟

محمد یوسف )که پدر شان  من نویسنده کتاب نواسه دوخانمی واال مقام  از نسل قهرمانی هستم

در مقابل ظلم وناروا حکومت آن وقت ایستاد وتا اخیر عمرش را در زندان ظالمان سپری  (خان

در ایام جوانی اش  (سید عبداله خان)یکی اش مادرکالن پدری ام بود که شوهرش به اسم . کرد

واو سه فرزندش را با همه مشکالت اقتصادی ودوری راه از ده یحیی به بی بی . شهید میشود 

پسربزرگش مرحوم سید اسداله خان دارالمعلمین .مهرو وآنهم با پای پیاده به مکتب میفرستد 

عالی را خوانده وپسردومی اش مرحوم انجنیر سید عظیم اله  از فاکولته انجنیری فارغ گردیده 

روز داشت از حربی پوهنتون  40ج سید مبین اله که درقت وفات پدرش وفرزند سومی اش الحا

 . فارغ میگردد

اوالدش  7ودومی اش مادرکالن مادری ام بود که با شوهر مریضش یک عمر تمام را گذارنید و 

ودرخدمت جامعه قرارگرفتند وامروز افتخار مصاحبه با . را به همه مشکالت بزرگ ساخت

 .دختر سومی اش یعنی مادرم را دارم 

ارواح همه رفتگان خوشنود باد و برای بازماندگانشان نیز خوشنودی وسربلندی هردودنیا را 

 .استدعا مینایم( ج)ازدربار الهی

 تشکر خانم سادات پیام خاص شما برای سایر افغانها چیست ؟

لم است که زنان نیم پیکره یک جامعه را تشکیل میدهند پس برای همه زنان خطاب این مس

مینمایم که موقف خودرا با کسب علم و تحصیالت عالی وکاروفعالیت های مثمردرجامعه بلند 

ببرند واز شوهران شان تقاضا مندم تا زن را درکنج خانه زندانی نساخته بگذارند که با کار 

سالمی وایمانی خود را انجام دهند وازجانب دیگر با مرد شان یکجا کردن ازیکسو وظیفه ا

 . اقتصاد فامیلی خود راتقویت بخشند

 تشکر 
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 احبه با پروین جبار صافیمص

 

 1396حمل  28تاریخ 

امروز بایکی از خانم های وفادارافغان مصاحبه ای دارم که دروفاداری ووقار وعزت 

 :صافی را اززبان خود شان میشنویمداستان زندگی خانم .نفس شهرت دارد

پیوند عروسی .سال قبل ازامروز با پسرکاکایم بنام جبارصافی عروسی کردم 35درست 

اما دریغا که . ما یک پیوند عاشقانه بود که با شوق وذوق خاص هردوی ما را به هم رساند

 .این پیوند ما بیشتر ازپنج ماه طول نکشید

جبار افسراردو بود ویکی ». ان غم انگیزش ادامه میدهدوبه داست! پروین آه سردی کشیده

دریک صبح وقت هنگامیکه از خواب برخواستیم حرفی . ازبازیکنان تیم ملی هاکی نیز بود 

زیرا یک دیگررا زیاد . را اظهارداشت که درطی چند روزی نتوانسته بود برایم بگوید

 «.دوست داشتیم و حرف جدایی برایم خیلی سخت تمام میشد
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اینبار او از یک جدایی کوتاه مدت چهارده روزه حکایت میکرد واز من اجازه ! بلی        

 .سفررا خواست سفری که پایان وحشتناکش را حتی درتصور نمی گنجانیدیم

هرگاه میدانستم که پایان غم آلود آن سفر را تصور نمایم هرگز برایش اجازه ! آه       

کسی که من حتی . جبارم را ازمن گرفت وسفری که همه چیزم را ازمن گرفت .نمیدادم 

برایم صبر این (  ج)یک ماهه جداییش برایم سخت به نظر میرسید نمیدانم چطور خداوند 

خانم صافی به گریستن آغاز کرد دراین اثنا . سال بدون او زندگی کنم 35را دادکه حتی 

 :ز چادربلورینش خشک میکند چنین ادامه میدهددر حالیکه اشک چشمانش را با گوشه ا

درصبح یکی از روزهای منحوس زندگی ام وی بامن خدا حافظی کرد زیرا به ! بلی     

مدت بیست روز را روز . شهرمسکوجهت انجام مسابقات با رفقای هم تیمی اش سفرداشتند

ک خطک شماری میکردم هرصبح که از خواب برمیخواستم برروی کتابچه خاطراتم ی

گاه گاهی به تعداد  درجریان روز. میکشیدم وروز تاروز به تعداد خط ها افزوده میگردید

هرقدر تعداد خط ها افزوده میشد به همان . خط هایم مینگریستم وآنرا چندین بار میشمردم 

اندازه خوشنود میگردیدم و گاهی ام بی حوصله میشدم وکتابچه را بدور می انداختم زمان 

 .رایم خیلی سخت بود گویا که یک روزم مانند یک سال طول میکشیدانتظار ب

. آهسته آهسته خط ها درحال تکمیل شدن میگرفتند وساعت های انتظار به خاتمه     

را ترسیم کردم چندین بار پیهم حسابشان کردم ونا آگانه فریاد کشیدم  بیستمین خطروزیکه 

 1359ثورسال  14یخ درست تار:بلی تکمیل شد امروز جبارم می آید

 .اوهرگز برنگشت --------!اما      

جمعاٌ )که تیم حاکی اردوی افغانستان  :داستان غم انگیز زندگی من طوری آغاز شد      

ومتظریک قطار نظامی میمانند . از مسکو به والیت کندز برگشت میکنند( بیست وشش نفر

دولتی همان وقت با مخالفین دولت ارتباط یکی ازاراکین . که آنهارا به کابل انتقال دهد

همه شانرا سواری یک موتر  :طوریکه. داشت وتوطعه ای را براه انداخته بود

بسازد وراهی کابل گردند دراین توطعه بزرگ یک چین تانک نیزشامل ( 302بنس)نوع

را گویا که قوای حفاظتی نیز شما  »،ساخته شده بود وبرای مسافران چنین وانمود شده بود

هنگامیکه درمنطقه جر خشک والیت بغالن میرسند مطابق پالن  .«د کردنمحافظت خواه

 .حذب اسالمی حکمتیارمیگردندتسلیم قبلی 

اشخاص مسلح همه اعضای تیم ملی راازموتر پایین کرده وبا نهایت قصاوت وبی       

 .رحمی تیرباران مینمایند
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از غروب شام آفتاب زندگی ام  که قبل !دراین روزمنحوس من تصورمیکردم      

کسی از اعضای فامیل اطالع هیچ . برمیگردد شام وشب فرارسید واوبرنگشت ( شوهرم)

فردا رسید وچندین فردای  و همه درتشویش واضطراب بسرمیبردیم شب گذشت. نداشتند 

کسانیکه از اعضای فامیل از موضوع اسارت جبار خبرشده بودند ازمن  .دیگرنیز میرسید

هرلحظه . وع را پنهان میداشتند شاید هم بدلیل اینکه امیدوار به رهایی اش بودندموض

میپرسیدم ولحظه ای آرام نداشتم خواب های وحشتناک میدیدم وهمه خواب ها وتصورات 

 .پیغام بد داشتند

اما . باالخره بعد از سپری شدن چند روز حقیقت تلخ ووحشتناک زندگی ام را فهمیدم       

دوازده سال را . از اسارت جبار ورفقایش آگاه شده بودیم نه ازشهادت شان ما صرف 

مکمل در انتظارآمدنش گذشتاندم از هرکس وهرطریقیکه میتوانستم سراغ وی را میگرفتم 

پدر جبار ومتباقی اعضای فامیل نیز بی قراربودند وهمه منتظر یک خبرموثق بودیم وبراین 

 .دام زندانی نگهداری گردند و در اسارت بسر ببرنددل بسته بودیم که شاید آنها درک

پدرجبار مرحوم وکیل عبدالقیوم  خان که کاکای بنده نیز بود درظاهرمرادلداری        

تمام والیات وجبهات حکمتیار را درکابل . همچون من خون میگریست شاما در دل. میداد

قوماندان ها واشرار مفلوک  جستجو کرد باالخره سرحدش به پاکستان کشانیده شد ودرآنجا

جر خشک بغالن را دریافتند ویکی از آنها اقرار نموده بود درآنروزی که ایشانرا دستگیر 

 .نموده بودند درست درهمان ساعت همه شانرا تیرباران نموده وبه شهادت رسانیده بودند

 .واین بود قصه خاتمه زندگی جبار  ورفقایش وآغاز بدبختی زندگی ام       

گاهی که من به گریه می هفتم وغصه مینمایم باز دلم را صبر میکنم چون  !آقای شمیم      

هزاران یک پروین نیست که بیوه شده وکانون زندگی اش برای همیشه برهم خورده است به 

سال جنگ در مملکت عزیز ما  35دیگر درسرنوشت من قرار دارند ودر طی این  خانم

نابود گردیده وهنوز هم این منوال به صورت وحشتناک آن ادامه بیشتر از سه میلیون انسان 

دارد روزانه به صد ها جوان به شهادت میرسند که از شهادت هرکدام شان خانمی بیوه 

هر کسی که . میگردد، مادری فرزندش را بخاک میسپارد وطفل های شیرینی یتیم میگردند

عکس قصاوت وانسان کشی بیشتر رحم ومروت از بین رفته وبر. شت قدرت پیدا کرد کُ 

 .میگردد

اشرار کثیفی ایکه شوهرم را به شهادت رسانیدند به عوض وی من را  !ای کاش          

در وقت مرگش گلوله که قلب جبارم را پاره کرده بود به من نیزاثابت  !میکشتند وای کاش

ن ایمان دارم که اما اکنون منحیث یک زن مسلما. میکرد وبه زندگی من نیز خاتمه میداد

جبارم شهید شده وقصد اورا درروز محشر از ظالمانیکه وی را شهید ساختند خواهم گرفت 
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ساله تاروپود وجودم  35اکنون که غم واندوه .ومیدانم که هرآنچه که است از جانب خداست 

را خشک ساخته است از شما متشکرم که داستان پروین وجباررا مانند داستان عاشقان 

با تفاوت  دوصد ها داستان دیگر به چاپ میرسانی( قیص ولیال( )شیرین وفرهاد)ی افسانو

 .«پروین چندین سال دیگر نیز زیست اما همیشه بیاد جبارش »اینکه

خانم صافی شما که هنوز جوان بودید و مطابق قوانین اسالمی میتوانستید ازدواج           

 ویا اینکه خود تان نخواستید؟ ختیدپرداناج دوم دومی نمائید چی موانعی باعث شد که به ازدو

فامیل خسرم یک فامیل روشنفکربودند وهیچ کسی اختیار ازدواج دومی ام را صلب           

نکرد من تحت هیچ نوع فشاری قرار نداشتم برای مدت دوازده سال تمام انتظار آمدنش را 

به ازدواج دومی نشدم و تا کنون داشتم بعد از آنکه احوال مرگش برایم رسید بازهم حاضر 

. که ایام جوانی ام گذشت صرف بیاد جبارم نشسته ام ولحظه ای از خاطرم بیرون نمیگردد

ساله زندگی ام چندین بار برایم پشنهادات ازدواج گردیده است من که حتی  35درمدت ایام 

ی نگردیدم از شوهرم یک فرزندی ندارم که بران دل میبستم بازهم به ازدواج دوم راض

 .وهیچ نوع ندامت وپشیمانی نیز ازاین تصمیم خویش ندارم

 ید؟یتان بگویلطفا از مصروفیت ها        

مسلک من نرس قابله گی است دریکی ازشفاخانه ها مصروفیت دارم واز معاش         

ماهوارم زندگی انفرادی ام را به پیش میبرم درضمن یکی از رضا کاران سره میاشت 

 .هستم

خانم صافی یکی ازرسوم فرسوده ومردود جامعه ما برای کسانیکه شوهر شان             

را ازدست میدهند خصوصاً در آغازندگی بعد از ازدواج اینست که عروس شان را القاب 

ً خانم های خانه  دور ازانسانیت واسالمیت داده وباوی رفتار خشن مینمایند خصوصا

ر مثال اورا خشک قدم ِّ بد قدم و نحس قدم مخاطبه میکنند بطو( خوشو، ننوها وسایر افراد)

وباوی چنین برخورد در محیط فامیلی صورت میگیرد که گویا همین عروس تازه بیوه شده 

یا اینکه اورا مجور به ازدواج دومی با یکی از مرد های . شوهرش را به قتل رسانیده باشد

آیا شما به کدام نوع از برخورد خشن . شان میسازند (اکثراٌ برادران شوهران  )فامیل

 برخورده اید؟

بر نخورده ام همیشه مورد نوازش نکه به چنین برخوردهای زشت نخیر برعالوه ای          

ومعاونت خسرانم خصوصاً خسر مرحومی ام قرارگرفته ام بطور مثال یک نمره از زمین 

ز برکت همین شخص دلسوز میراثی اش را در منطقه خیرخانه بنام من ساخت وتا کنون ا
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شب  ان وروشنفکر که خداوند مغفرتش کند من صاحب خانه ای هستم که درزیرسقف

 .وروزم را بگذرانم

زن های قهرمان  است از واین بود داستان زندگی خانم صافی که وی نمونه ای             

اهمه زیبایی اش که میتوان گفت پروین نماد وفا ومهرومحبت است که ب ار،، با وفا وبا وق

نمیتوان در کشورهایکه خود را حامی حقوق زنان معرفی . صرف بیاد جبار زندگی میکند

 . مانند پروین را دریافت  و مثال( کشور های غربی غیراسالمی) مینمایند

شاید مانند پروین صدها وهزاران زنی را سراغ داشته باشیم که بیاد شوهر                  

چند طفل یتیمش با هزاران مشکالت ونا مالیمتی ها زندگی خود را دنبال مرحوم شان با 

د نویا بدون رضایت به نکاح اسالمی دومی درآمده باش اننمایند ویا اینکه با رضایت خودش

اما تفاوت پروین وامثال شان دراینست که بدون یک اوالدیکه حد اقل به آن دلبند باشد با . 

 .هرش زندگی اش را دنبال مینمایدوقار ، حیثیت ووفادری به شو

و خواننده محترم قضاوت خواهد کرد اینکه داستان پروین وجبار کمتر از داستان های  

 .افسانوی نیست

 1396اسد سال  10

 ن مستقل حقوق بشرافغانستان مصاحبه با داکترثریا صبح رنگ کمیشنرکمیسیو
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ٌ درمورد سابقه  ٌ خود را بصورت مختصرمعرفی کرده وضمنا خانم صبح رنگ لطفا

 کاری وتحصیالت خود به ما روشنی بیاندازید؟ 

طوریکه شما به معرفی گرفتید اسم من داکترثریا صبح رنگ است و درکمیسیون مستقل 

حمایت مسئول سال سمت  ازچند سال بدینسو کار مینمایم طوریکه ششحقوق بشر

وازدوسال بدینسودربخش حمایت، انکشاف بدوش داشتم اف حقوق زنان را وانکش

 .صروف میباشمونظارت از حقوق اطفال افغانستان م

منحیث معین وزارت امور زنان کارکرده ام، تحصیالت من در بخش طبابت  ازآن قبل 

درپهلوی آن یک لیسانس .است ودربخش نسایی والدی ماستری خود را اخذکرده ام

 .یاسی وروابط بین الملل نیز دارمدرامورس

تشکر نظر به تجارب کاری شما که بخش اعظم ازکارکرد های قبلی تان مصروف زنان 

 از نظرشما وضیعت زنان افغان ازچی قراراست؟. افغان بوده است

اگرما یک نظرگذرا ویک مرور اندکی ازوضیعت زنها بعد از سقوط رژیم طالبان داشته 

سلسله پیشرفت های درزمینه رشد زنان صورت گرفته که از دراین مدت یک . باشیم

در قانون اساسی است که درباره مساوات زن ومرد حرف  یافتههمه مهمترمواد تذکر

 میزند

درفصل دوم قانون اساسی درمورد مساوات بین زن ومرد، حق آموزش وتحصیل و 

رمورد حمایت قانون اساسی د 54عدم تبحیض تذکرات الزمه داده شده خصوصاً ماده 

از خانواده تذکریافته وهمچنان درمورد عرف وعنعنات ناپسند الزاماتی را یاد آور 

 .میشود

وتمام قوانین . که درمورد عدم تبحیض مرد وزن درجامعه روشنی میداندازد 22وماده  

مثال قانون اموال شخصی اهل . دیگر نیز از قانون اساسی منحیث مادر اقتباس گرفته اند

قانون خانواده، قانون منع خشونت، قانون منع آزار واذیت، قانون کار، قانون تشیع ، 

صحت وبصورت کلی میتوان گفت که تمامی قوانین نافذه درکشور که به نوح به زنان 

 .مختص میباشد از قانون اساسی منشه میگیرند

ر ودرپهلوی قوانین یاد شده وقوانین مدنی ما بعضی اقدامات دیگری را بخاطر حضو

مثال دادن ده فیصد امتیاز : فعال زنان ودختران درجامعه ورفع تبحیض پیشنهاد نموده ایم 

بیشتر درپروسه های رقابتی ایکه زنان ویا دختران درآن شامل اند درمقابل کاندیدان 

نمره بدست  80نمبر حاصل کند ودخترکاندید  90درصورتیکه یک کاندید مرد )مرد 

با عملی شدن این  (تخاب شود باید همین کاندید دخترباشدبیاورد کسیکه برای پست ان
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فیصدی زنان درسطح  31بگونه مثال حضور . پیشنهادات ما دست آورد های نیزداشتیم

 .م ع 2004و 2003رهبری درسال 

) ولی متاسفانه با وجودیکه هیچ نوع موانع قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، 

( اب زوج وسایرقوانین هفده گانه ای برای زنانحضوریابی فعال، حق تعلیم، حق انتخ

وجود ندارد ؛ باوجود آن هنوز هم عنعنات مردود مرد ساالری درجامعه ما باشدت حاکم 

وبا وجود تالش . است که مانند زنجیرهای فوالدین دست وپای خانم ها را بسته است

که ما توقوع های ما بخاطرآگاهی زنان از حقوق حقه اسالمی وانسانی شان آنچانانی

سال هنوز هم به کدام نتیجه مطلوبی دسترسی پیدا  15آنراداشتیم درطول همین مدت 

 .کرده نتوانسته ایم

برعکس تبصره های وجود دارد که آگاه شدن زنان از حقوق شان باعث شده تا میزان    

خشونت ها، طالق ها، قتل های ناموسی، تجاوزات جنسی وسایربی عدالتی ها درمقابل 

حقیقت امراینست که با آگاهی زنان ازحقوق انسانی ! اما. نان افزایش پیدا کرده ز

بطور مثال زن آگاه . واسالمی شان ؛ خواهان حقوقش دربین فامیل وجامعه میگردند

به خدمت فامیل نبوده بلکه درتصامیم فامیلی  ؛امروز میخواهد که صرف مانند کنیز خانه

، تعین سرنوشت اوالد ها خصوصاً ازدواج دختران نیز شریک باشد یعنی انتخاب مسکن

اما بعضی از مردها که متاسفانه . وتمامی مسایل مربوط به اداره وسرنوشت فامیل

معه ما را تشکیل میدهد حاضر نیستند تا اینهمه حقوق اسالمی وانسانی ااکثریت مرد ان ج

 .زن را برایش واگذار شوند

بدین « سردخترت را بشور» خانمش خطاب میکندمرد ازبیرون میاید وبه : بطور مثال 

معنی که من اورا به شوهرداده ام درحالیکه نه مادر ونه دخترازقضیه آگاه اند مرد جاهل 

 .حتی فرصت اندیشیدن را برای خانم ودخترش ولو طفل باشد نمیدهد

همینکه زنها با بیدار شدن وآگاهی از حقوق شان درمقابل مرد های جاهل فامیل 

رفتند؛ مرد ها درمقابله پرداخته وباعث کشمکش ها، سروصدا ها وحتی برخورد قرارگ

های فزیکی میگردد وپیامد های این مناقصات باالخره به عدم تحمل زوجین منتحی 

طوریکه زن با آگاه شدن ازحقوقش وقتیکه متوجه به عدم اعاده حیثیت انسانی . میشود

طر بدست آوردن حقوق حقه اش ناکام و درمبارزه بخا. اش از جانب شوهرش میگردد

میماند برعکس مورد خشونت های بیشتر از جانب شوهر واعضای فامیلش قرار میگیرد 

که چند سال پیش زیاد ترمروج شده بود اما اکنون وقایع خود )دست به خود کشی میزند ؛

کشی خیلی محدود شده اند زیرا ما با ایشان کار کردیم واضرار خود سوزی وسایر 
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ویا افسرده ( .ودکشی ها را هم از نگاه انسانی وهم ازنگاه اسالمی برایشان فهمانیدیمخ

 .گردیده ومایوس میشود

مابرای زنان آگاهی دادیم که خودکشی راه ای معقول نیست میتوانند از مراجع حقوقی 

 استفاده کنند ویا ازطریقه های دیگریکه با مشوره میشود مشکل شانرا حل بسازند استفاده

کنند؛ هرگاه هیچ یک موثرنمی افتد میتوانند رسماٌ از مرد ظالم جدا گردیده وبه کمک 

 .اداره ما، ریاست های امور زنان وسایرارگان های عدلی و قضایی طالق بگیرند

اگرچه طالق یگانه فرضی است که از عمل آن ذات الهی خوشنود نمیگردد اما ازاینکه 

خشونت باشدکه به هیچ طریقه ووسیله ای حل  دریک فامیل بین خانم وشوهر همیشه

این خشونت های دایمی باالی روحیه ای سایراعضای فامیل نیزخصوصاً اطفال . نگردد

اثرگذاشته وایشانرا نیز خشن وبیمار میسازد وباالخره این خشونت ها از یک نسل به 

 .نسل دیگرانتقال یافته وتمام جامعه را تا چند نسل بعد بیمارمیسازد

ن دریک مصاحبه ام گفته بودم که خوشبختانه میزان طالق ها باال گرفته است تعدادی م 

 .ازاین جمله انتقاد نمودند اما هدف اصلی من جمالتم بود که درسطور باال به بحث گرفتیم

انم صبح رنگ به تقویه صحبت های شما باید عرض بدارم اینکه ما منحیث خ: سوال

حکمی نیامده  هیچ ی آگاه هستیم میدانیم که درکالم الهیمسلمان وکسانیکه ازاحکام شرع

که مانع پیشرفت ومساوات زنان گردد برعکس باربار درموارد حقوق زنان احکامی 

نازل گردیده است اما همین عنعنات مردود وجامعه مرد ساالریست که دروطن ما ویا 

ومتاسفانه . دبعضی از کشورهای دیگر مانع داشتن حقوق حقه یک زن مسلمان میگرد

به اندازه ای مردم به این عنعنات وابسته شده اند که باال ترازهمه اساسات خود آن را 

 .دتلقی میکنن

ونیز درموضوعات خشونت علیه زنان در اکثریت موارد خانم های که مربوط یک 

فامیل اند با عث خشونت علیه یک دیگر میشوند ویا حتی دربعضی از موارد خشونت 

هرگاه به یک قضیه خشونت شوهر درمقابل . علیه زن صورت میگیرد زن مستقیما

خانمش بر میخوریم دراخیر قضیه درمیابیم که دست خوشو، سنو، ننو، زن ایورویا 

کسانی دیگری درعقب این خشونت کارکرده  تا اینکه مرد را براشفته ساخته ودست به 

دیگرخصوصاً عروس  حتی این موضوعات عدم پذیرش زنها ازهم. خشونت زده است 

وفامیل خسرانش نه تنها که درقریه جات ومناطق عقب مانده ازنگاه سطح دانش رایج 

همه وهمه این چنین . است دربین روشنفکرترین خانم ها نیزاین چنین مثالهای داریم

مسایل فرهنگ های مردود ومیراثی است که ما هرکدام باید به نوبه خود دررییشه کن 
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نظر شما درمورد نکات متذکره چیست و بکدام . الزمه داشته باشیمساختن آنها سهم 

 روش ها میتوان فرهنگ های مردود را نابود سازیم؟

هرکی نان »: شما بسیار دقیق فرمودید یک ضرب المثل است دربین عوام که میگویند

یکی ازعوامل نامساواتی دربین خانواده ها همین موضوع است « میدهد فرمان میدهد

مام اختیارات منزل را بدوش میگیرد وزن باید که فرمانبردارباشد وبه موضوع مرد ت

دستان خود زنان  ؛اینکه درعقب خشونت ها علیه زنان: دیگری که شما اشاره کردید

و با عث عوامل خشونت علیه عروسش ــــنظرمن اینست که اکثرآ خوش. نهفته است 

 :ئله قدرت درخانهاما کدام خوشو؟ بازهم برمیگردد برمس. میگردد

ازاینکه حاکم خانه باید . خوشویکه شوهرش نان آور خانه است .1

شوهرش باشد ودیگران  از اواطاعت کنند بناء همین خوشو خودرا شریک قدرت 

واما خوشویکه شوهرش فوت کرده اکثراٌ باید .شوهرساخته واز خود حاکم دوم میسازد

 .ور خانه استاز سنو اطاعت کند خصوصاً سنوایکه شوهرش نان آ

مسئله دوم برمیگردد برموضوعات روانشناسی؛ خانمیکه از زمان  .2

عروسی تا اینکه خوشو میشود درتمام این ایام مانند یک برده ای بدون مزد همه مظالم 

را متحمل شده است اکنون عقده بدل است ومیخواهد همین عقده هایش را به هرنوع ایکه 

ً .میشود باالی سنویش خالی کند  زمانیکه متوجه میشود که سنو درزندگی راحت خصوصا

 .بسر میبرد هنوز هم حسادتش بیشتر میشود وبدشمنی واضح میپردازد

موانع ای نیز بخاطر ریشه کن ساختن فرهنگ های مردود و منع خشونت علیه زنان 

 :درکشور ما وجود دارند که ذیال ٌ ازآنها تذکربه عمل میاوریم

رات ورخداد های سیاسی ونظامی جهان جوامع بین الملل بعد ازتغی .1

برمسایل زنان میپیچید اکنون  2008و 2007اکنون برآن اندازه ایکه قبل از سالهای 

 .برخورد شان با این مسئله سرد ترشده است

موضوع دیگر مربوط میشود به امنیت طوریکه شما درجریان هستید  .2

مسئول حاکمیت دارند قانون در نقاطی از کشور که امنیت وجود ندارد وگروپ های غیر 

بدست خود شان است وهرطوریکه بخواهند عمل میکنند چونکه دولت قدرت کنترول 

 خانم های که سنگسارشده اند وخانم هایکه محکمه صحرایی :ایشانرا ندارد بطورمثال

 وخانم هایکه زنده بگور شده اند همه شدهصادر حکم به دار آویختن ایشان یا؛شده اند

وهمچنان درهمین مناطق اشخاصیکه درمقابل . ین مناطق زیست داشته انددر هم وهمه
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  از چنگ قانون فرارکرده وخانم های شان بی عدالتی میکنند وآنها را به قتل میرسانند

 .ه مخالفین دولت میپیوندندب

وقتیکه با مردم حتی طبقات روشنفکر درمورد حقوق زنان صحبت  .3

ه خداوند زن را زن آفریده ومردرا مرد باید زن حتماٌ میشود متاسفانه به این باور اند ک

متاسفانه مال ها وسایرعلمای . درهرحالتی از مرد اطاعت کند وبه اشاره او حرکت کند

دین از ابتدا تاحال نتوانسته اند که برضد این همه عنعنات مردود تبلیغات الزمه را انجام 

دگی روزمره جامعه ما گردیده داده برعکس کنون این پدیده مردود جز ازعادات زن

د بر مقابل این عنعنات سخن بزند نهرگاه شخصی ویا گروپ از اشخاص بخواه. است

ٌ مهرکفررا بروی مینهند همین مردساالری وعنعنات ناپسند با عث میگردد که . دفعتا

 .خشونت ها علیه زنان ودختران روز تا روز زیاد گردد

--------------------------------------------------------------------------- 

قبل از آغاز مصاحبه ام با خانم صبح رنگ یکنفرازدوستانش، بداخل دفترشده ومیزبان 

هردوی ما را با هم معرفی کرد بلی مهمانش کسی بود که درپالن کاری ام جهت تکمیل 

تحقیقات ومصاحبه ها باید به دیدن وی به والیت بامیان سفرمیکردم؛ من نیز با استفاده 

اکنون فرصت را مساعد میسازیم . ت ومصاحبه را گرفتم از فرصت ازایشان اجازه صحب

 .تا خود شان خود را به معرفی بگیرند
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سال بدینطرف  24اسم من کریمه سالک است رئیس امورزنان والیت بامیان ازمدت 

دوره  درپست های ریاستی کارمیکنم، از دانشکده ادبیات پوهنتون کابل فارغ گردیده ام

یوماف سویس که مربوط پوهنتون دنیا میشود به پایان رسانیده ماستری ام را درپوهنتون 

درابتدا ماموریت دولتی داشتم بعداٌ درمعارف کارکردم ودرآغاز حکومت طالبان   .ام

سپس درزمانیکه داکترصاحب سیما ثمرمنحیث . منحیث رئیس میرمونو تولنه مقرر شدم

افکاروخدمات اجتماعی دروزارت وزیر امورزنان کارمیکردند من منحیث رئیس تنویر 

زمانیکه حبیه سرابی دروزارت امور زنان تقرریافتند بنده را . امور زنان کار میکردم

منحیث رئیس اقتصاد آن وزارت تعین نمودند؛ درزمان وزارت مسعوده جالل رئیس 

اموروالیات بودم؛ درزمان وزارت حسن بانو غضنفر، رئیس امورزنان والیت کابل 

 که خانم دلبرنظری درپست وزارت امور زنان کار میکنند من عده بودم وفعال

 .دارمسئولیت ریاست امورزنان والیت بامیان را به عهده دارم

خانم سالک یکی ازعواملیکه زندگی زنان را نه تنها درکشور ما بلکه درتمام نقاط دنیا 

ت دروالیت به چالش گرفته است عامل خشونت است میخواهم شما درمورد عوامل خشون

 بامیان صحبت نما ئید؟

اول میخواهم درمورد این صحبت کنم که خشونت علیه زنان از قدیم االیام تا به      

 اما بدلیل اینکه کنون زیاد ترمورد توجه قرارگرفته بناءً . کنون رایج بوده است 

جودیکه  ثانیاٌ درجواب سوال شما بیافزایم که دروالیت بامیان با و. بیشترمنعکس میگردد

پیشرفت های چشمگیری درموارد مختلفه صورت گرفته اما  عوامل عمده ذیل را قابل 

 :یاد آوری میدانم

 :عنعنات فرسوده .1

ً . عنعنات فرسوده استاولین عامل بدبختی وخشونت ها علیه زنان     درقریه خصوصا

تا اندازه کارهای زیردست گرفته شده که  بامیان وقصبات دور افتاده ، درمرکز والیت ها

اما دراطراف والیت ما هنوزهم مردم ما به مشکالت . ای به این مشکالت کاسته است 

سطح تعلیمی خیلی پایین است، کمبود استادان مسلکی محسوس .جدی مواجه میباشند 

 .میباشد ومتعلمین ذریعه استادان دارای سویه تعلیمی خیلی پایین تدریس میشوند

ان بامیان به اندازه ای قابل مالحظه ای پیشرفت کرده سطح تعلیمی بین پسران ودختر

که هرگاه متوجه شوید اکثرآ بلند ترین نمرات کانکور پوهنتون های دولتی وشخصی 

ازآن مردم بامیان میباشد که فزای صلح امیزوحاکمیت قانون درمرکز شرایط خوبی را 

 .برای مسکونینیش محیا ساخته است



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

162 

 

 :عامل فقر .2

عدم مراعات جندر یا . که بازهم این عامل درقرا وقصبات زیاد محسوس است         

به عباره دیگر عدم تساوی حقوق زن ومرد نیز یکی ازعوامل خشونت است که بازهم 

بعضی ازمردم به این : زیاد ترمردم قصبات دوروناامن از ان متضرر اند بگونه مثال

ند ودختران مال مردم اند پس برای شان تعلیم مفکوره اند که پسران باید درس بخوان

 .وتحصیل چندان مهم نیست

تشکرخانم سالک لطفاٌ درمورد اینکه به چی اندازه ریاست امور زنان دروالیت بامیان 

 برای محو نکات فوقالذکر موثریت دارد روشنی بیاندازید؟

بصورت  ریاست ما اهمیت خاصی برای نابودی ویا کاهش مسایل یاد شده دارد که

 :مختصر به تشریح موضوع میپردازم

دایرکردن . ایجاد کمیسیون های منع خشونت ومنع آزار واذیت زنان .1

تریننگ وبلند بردن سطح آگاهی مردم درمورد جندرومساوات مردوزن وتدویرجلسات 

 . پیرامون موضوعات متذکره به سطح والیت وولسوالی ها

ره ما از ایشان خواهش صحبت با عالمان دین وماله های مسجد، ادا .2

نموده اند که درمورد حقوق زنان ازنگاه شریعت غرای محمدی وریشه کن ساختن رسوم 

مردود وخالف اسالم معلومات دهند خصوصاًدرخطبه های نماز جمعه برعالوه سایر 

ولی یک مسئله ایکه . مسایل اسالمی به این مسایل که خیلی مهم است نیز بپردازند

انه مروج است اینست که اکثریت مال  های ما از دین اسالم آگاهی درمملکت ما متاسف

کامل ندارند و امامت را بشکل میراثی بدست آورده اند چنانچه دراکثریت فیصله های 

فتوای  (سنگسار، اعدام ، عروسی های بدون رضایت وخورد سالی وغیره) علیه زن

 .یکی از همچنین اشخاص شامل بوده است

والیت بامیان با وجودیکه مطابق به پالیسی وزارت ریاست امورزنان  .3

امور زنان یک ریاست پالیسی ساز است اما با آنهم ما بخش های اجرایوی داریم وبا 

هما هنگی باسایر شرکا مثال موسسات ملل متحد دفترحقوق بشروسایرادارات برای 

شان ( ندرج)ارتقای ظرفیت خانم ها وبهبود وضیعت اقتصادی شان وبرای تساوی حقوق

 .کارمیکنیم

ما با تمام جدیت ودرک حساسیت های جامعه خود؛ درتالش هستیم تا  .4

ودرحقیقت )به هرطریقه ای ممکن با رسوم خالف اسالمی و مردود مانند گله گرفتن 

روز  7-6مراسم آن )،  کاهش مصارف عروسی که خیلی زیاد است ( امر دخترفروشی
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با یک دیگر وحتی تبادله شان با حیوانات وسایر ، بددادن، تبادله دختران (طول میکشد

 .مسایل مربوطه مبارزه کنیم

: ما با تمام واحد های دومی زیربط در والیت بامیان ارتباط داریم مثالٌ  .5

، کمیسیون حقوق څارنوالیریاست شهدا ومعلولین، ریاست اقتصاد،بخش های عدلی و

 .بشر، انکشاف دهات وسایرین

ازجمله فعالیت های مهم دیگریکه ما مورد اجرا قرارداده ایم عروسی  .6

مراسم عقد نکاح  27جوان رادرطی  54های جوانان بالغ است و ما توانسته ایم تاحال 

این جوانان نظر به فشارهای وارده ذریعه فامیل یا اینکه ازخانه فرار .به هم برسانیم 

ل به تنگ آمده بودند باالخره به نزد ما مراجعه نموده بودند ویا اینکه زیاد از این مسای

کردند وما هرکدام جفت ها را مطابق شریعت اسالم  به محکمه معرفی کرده 

ودرحضورداشت خود ما ، شاهدین وبعضی ازاقارب ناکح ومنکوحه نکاح شان برقرار 

 .شد وکنون درفضای نیک فامیلی زندگی میکنند

یشترمردم به اداره ما شده است وخانم ها این فعالیت های ما باعث جلب وجذب ب

بخاطرحل مشکالت شان قبل ازاینکه به ادارات قضایی ویا پولیس مراجعه کنند به دفتر 

بعد ازاینکه به ما مراجعه کردند به قضایای شان گوش میدهیم، برای .ما مراجعه مینمایند

وضوعات شان مشوره های الزم داده میشود، اگر موضوع خشونت وطالق وسایر م

قضایی وجنایی باشد ایشان را به ادارات عدلی وقضایی میفرستیم و هرگاه مسایل 

 .کوچکی باشد که مشوره ومیانجگری حل شود ما خود ما مسایل شانرا حل میکنیم

خانم سالک لطفاٌ درمورد پروژه هایکه عمال بخاطر بهبود وضیعت زنان درجریان اند 

 صحبت نمائید؟

نام دارد ( کاردرمقابل غذا )روی کاراست که این پروژه  WFPپروژه  .1

. زن زمینه کار را مساعد ساخته است 600آنرا تطبیق میکند که برای  FDOوموسسه 

دراین پروژه برای زنان بی بضاحت وبیوه زمینه کارهای حرفوی مساعد شده ، طوریکه 

پشم ریشی ورنگ کردن موسسه ماشین های خیاطی ، ماشین آالت گلدوزی،  قالین بافی، 

را با تمام ملحقاتش دراختیارکارگران ( دراین بخش مرد ها استخدام شده اند)پشم 

وحق الزحمه شان نقدی نبوده بلکه کارت مواد غذایی برای هرکدام شان . قرارداده است

توزیع شده که درختم هرماه به مغازه مشخصه مراجعه کرده ومواد غذایی معینه خود 

نفرازاستادان با تجربه  15برای آموزش کورس های حرفوی ما . ورندرا بدست می آ

را بدست می  5000را نیز استخدام کرده ایم که هرکدام معاش ماهانه حد اقل 
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ٌ .آورند نفر از دختران جوان منیحیث سوپروایزر تعین شده اند که هرکدام  15ضمنا

 .افغانی معاش دارند 15000

بودیجه انکشافی هروالیت داده است پولی را که دولت مرکزی منحیث  .2

که والیت بامیان نیز دومیلیون دالر را منحیث بودیجه انکشافی دریافت کرده است نماینده 

ریاست ما منحیث عضو فعال کمیسیون مربوطه انکشافی در والیت بامیان تشریف 

ما : لبگونه مثا. دارندکه ما از همین پول برای تطبیق بعضی از پروژه استقاده میکنیم

درچهارولسوالی برای هرخانواده صد عدد مرغ خریداری کرده، مرغانچه ووسایل 

ضروری شانرا نیز تهیه میکنیم والی شش ماه دانه نیز برای این مرغ تهیه شده و 

زیرنظر متخصصین وترنری قرارداشته میباشد که بعد ازشش ماه خانم های خانواده 

 .ه خوبی برای رشد اقتصاد فامیلی خود نمایندمیتوانند از محصوالت بدست آمده استفاد

 درهفت ولسوالی اطاق های زنان را بنام واحد سومی ایجاد کرده ایم .3

بنام اطاقهای اجتماعی زنان، درصورتیکه خانم ها کدام دعوای حقوقی داشته باشند ویا 

جهت دایرنمودن جلسات وسایر موضوعاتیکه زن ها از قرا وقصبات دور به مرکز 

که این .ی مراجعه میکنند میتوانند دراین اطاق ها تا وقت ضرورت استفاده نمایندولسوال

 .کمک را موسسه آقا خان انجام داده است

شورا های ساخته شده است برای توانمند ساختن زنها که اعضای آنرا  .4

همین شورا در تمام  .مال ها، نماینده های مردمی و زنان فعال ولسوالی تشکیل میدهد

من منحیث . ت علیه زنان ذیدخل میباشداانکشافی و رفع خشونت وعدم تساومسایل 

. رئیسه امور زنان والیت بامیان هردوماه بعد یکبار درجلسات ایشان اشتراک مینمایم 

وروی مسایل مربوط به زنان ولسوالی صحبت مینمائیم ناگفته نماند که تمامی مصارف 

 .سفروجلسه را دفترآقا خان بدوش دارد

پایه کمپیوتر مکمل با مانیتور وکی بورد با  12کمک وهماهنگی ما به  .5

ما یک کتابخانه مجهز را احداث کردیم .وساطت ما به پوهنتون کابل تسلیم داده شده است

جلد کتاب در آن گنجانیده شده ویک ما خذ خوبی برای تمام محصلین  5000که تقریبا 

خانم  40عد میسازیم که تاحال درحدود محسوب میگردد، برای خانم ها زمینه کاررا مسا

هزار افغانی  40الی  20هرکدام از که را به موسسات ودفاتر مختلف معرفی کرده ایم 

معاش دارند، ما برای خانم ها وکیل های مدافع داریم، از زندان  زنانه وقتاٌ فوقتاٌ دیدن 

یک یک زن  میکنیم مسئولیت خود میدانیم وحتی الوسعه کوشش میکنیم که از حالت

 .بامیان واقف باشیم وبه آن رسیدگی کنیم
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خانم سالک لطفا درمورد میزان خشونت ها علیه زنان دروالیت بامیان معلومات داده 

 ومثال های از خشونت را برای ما حکایت کنید؟

اززمان . خوشبختانه میزان خشونت ها علیه زنان در والیت بامیان خیلی کم است 

 30قضیه آن لت وکوب  70مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که  130تقرربنده تا حال 

قضیه دیگرهم روی مسایل دعوای حقوقی خصوصاً حق  30قضیه آن فراراز منزل و

 : یکی از قضایای جالبی که برایتان میخواهم حکایت کنم این است. میراث میباشد

ان بود وشوهرش که درشب سال نو یک خانم را به نزد من آوردند خانم خودش از سمنگ

از منطقه پوالد ی بامیان، بعد از اینکه شوهرش فوت میکند درحالیکه سه اوالد نیزدارد 

افغانی متاسفانه شوهر دوم نیز خانم  40000دربدل .ویرا پسراندرش به فروش میرساند

را طالق نموده به خانه اش برمیگرداند مرتبه دوم نیز همان پسرمادرش را به همان 

بازهم بخت زن بد وسرنوشت بدست .االی شخص دومی به فروش میرساندمبلغ قبلی ب

. همان فرزند ناخلفش میافتد که اینبار برای بار سوم باالی یک نفرچوپان به فروش میرسد

زنیکه حیثیت انسانی ازنزدش صلب گردیده و مانند حیوان دست بدست فروخته میشود 

ی ماحولش را نیاورده وبه تکلیف روحی تاب اینهمه نا مالیمتی واعما ل ظالمانه مردها

سال  5این درحالیست که برای مدت . حتی به سویه تکلیف عقلی عصبی مبتال میگردد

را با شوهرآخری اش سپری کرده است اما چوپان نمیتواند که دیگر با یک دیوانه زندگی 

 .کند؛ خانمش را نزد یک مال برده ومال نیز با طالق زوجین موافقه مینماید

ازاینکه خانم دیگرجایی ندارد که برود مستقیما اورا می اورند به دفتر امورزنان، درقدم 

نخست من که خانم را دیدم حرکاتش غیر منظم وبه یک انسان دیوانه شباهت کامل داشت 

این درحالیست که بازهم همان فرزند . اما درحین حال مادر یک طفل سه ساله است. 

اده ومنتظر طالق وبدست آوردن مبلغ بیشتر از سبب فروش اندری درپی مادراندرش افت

وقتیکه من از . مادرش است و به تعقیب خانم وشخص چویان وارد اداره ما گردیده بود

چوپان پرسیدم خوب تو منحیث شوهراین خانم اورا طالق دادی با این دخترک چی 

مرد   ت گردد؟خواهی کرد آیا میخواهی که همین طفل معصوم نیزمانند مادرش بدبخ

مکث میکند وبه اندیشه می افتد بعد از یک دقیقه میگوید چی کنم چاره ای دیگری ندارم 

من خودم گوسفندان مردم را میچرانم و با پول بدست آمده همینقدر میتوانم که خرچ 

وخوراک فامیلم را پوره کنم از یکسو این خانم نمیتواند به من وفامیلم ودخترک ما رسیده 

وازجانب دیگر من توان حتی صد افغانی را ندارم که برای تداوی او مصرف گی کند 

مه نخواستم که اورا به پسراندرش تسلیم کنم زیرا . کنم این خود یک مجبوریت من است

او باز این زن مظلوم را باالی کسی دیگری به فروش میرساند ویا باالیش ظلم میکند 

 . ا آوردم مستقیما با مشوره مال صاحب اورا نزد شم
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درهمین اثنا وقتیکه راز پسراندر وحشی صفت آشکار میشود بصورت آرام از اطاق 

بیرون شده و پا به فرار میگذارد وقتیکه من از محافظ دفتر تقاضا کردم که اورا نزد من 

کسی را که خودت میخواهی از دفتر برآمد ومن درچهار اطراف »:بیاورد او گفت

 «.باشد هم فرارکردهدفتراورا جستجوکردم شاید 

هرگاه ما خانمت را تداوی کرده و برای خودت نیز : روبه چوپان کردم ازوی پرسیدم

زمینه کار را مساعد سازیم آیا از تصمیم طالق منصرف میشوی وحاضرهستی که با 

  خانم ودخترک مقبولت به زندگی فامیلی تان ادامه دهید؟

. طالق فسخ شده رجعت صورت گرفتوموضوع  یمخوشبختانه جواب بلی دریافت نمود

درقدم نخست خانم . من شروع کردم به اقدامات عملی برای زندگی دوباره این خانواده

همچنان خودم با چوپان . را به شفاخانه بامیان فرستادم تا زیرمعالجه وتداوی قرارگیرد

اخته یکجا سوار موتر شده عازم منطقه شبرشدیم، کوچ وبارش را درعقب موترآیلکس اند

یکی از همکاران ما به اسم ماه گل برای این فامیل یک خانه . وبه دفتر خویش انتقال دادم

وتمامی همکاران بخاطر فرش کردن منزل شان همکاری کردند  .را  بدون کرایه پیداکرد

زیرا ایشان بغیراز چند بالشت کهنه ویک تشت ظرف ولباس چیزی دیگری درکوچ خود 

فارمسست . ک فرش هفت متره ودوسوب کمپل را مساعدت کردم من برایشان ی. نداشتند

( دیگ وسایر ظروف ضروری)ریاست صحت عامه خانم شفاعی یک کیت فامیلی شامل 

را کمک کرد، برایشان وسایل پخت وپز وگازمایع تهیه کردیم خالصه که خانه آماده 

 . استفاده شد

ز خانمش نیز ازصحت کامل چوپان را بحیث گارد خود تعین نمودم ودرجریان چند رو

بخاطر اخذ تذکره اش نیز مشکل دیدیم زیرا یک کلکش زخمی شده بود . برخوردار شد

وبا یومتریک نمیشد که بصورت دقیق انجام یابد زمانیکه مسئولین مربوطه از داستان 

اکنون . این شخص آگاهی پیدا نمودند با وی همکاری نموده وتذکره نیز بدست آورد

خانمش را نیز شامل کورس های حرفوی نموده . افغانی معاش دارد 12000ماهانه 

وکارت مواد غذایی را بدست آورده است طفلک مورد نوازش همه قرار میگیرد وفامیل 

خانم . غرق شده دوباره خوشبخت شدندو با کمال خوشی زندگی شانرا دنبال مینماید

خرسند است که دیگر به  همیشه برای ما دعا میکند وبه آینده خوب خود مینگرد و

 .مردهای بیشتری به فروش نخواهد رسید

یک خاطره جالب دیگری را برایتان حکایت کنم که ارتباط میگیرد با مسئله قدرت 

 . درفامیل وخانم صبحرنگ نیز درجریان مصاحبه شان ازاین موضوع یاد آور شدند



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

167 

 

روزی ازکنار یک مخروبه ای درگذر بودم، صدای گریه »: قصه ازاین قراراست که

وناله پیره زنی توجه ام را بخود جلب کرد به اونزدیک شدم و خود را معرفی کرده 

خانم با کمال میل درخواست مرا پذیرفت وویرا . ازایشان اجازه کمک نمودن را خواستم 

وحالتش کامال برهم خانم خیلی گرسنه بود، لباس هایش چرک . «به دفتر منتقل ساختم

اول برایش غذا وچای دادیم و بعداٌ برایش لباس تهیه کرده وحمام را آماده . خورده بود 

بستر خواب برایش . بیچاره خیلی زجردیده بود وکا مال افسرده به نظر میرسید. ساختیم 

بعدازاینکه او کمی راحت شد، دلیل وضیعت . آماده ساختیم تا کمی راحت بخوابد

خانم گریه میکرد ومن دلداری برایش داده به آرامش دعوتش . را پرسیدم رقتبارش

 :باالخره دهن گشود ودلیل گریه وناله های خود را چنین حکایت کرد. میکردم

وبا درایت بود درآنزمان همه  اجرزندگی من کامال آرام بود شوهرم یک شخص ت» 

قت حیات شوهرم به پایان ازما اطاعت میکردند وصالحیت خانه بدوش من بود ازقضا و

بعد ازگذشت زمانی متوجه میشوم که دیگر به حرفم . رسید اوالد هایم یتیم ومن بیوه شدم

کسی گوش نمیدهد فرزندانم را کاکا هایش برضد من تحریک مینمودند وآهسته آهسته 

مرا توهین میکردند به اندازه ایکه دربیل .گپ به روی گویی وبی احترام کشانیده شد

چتل را انداخته پیش بینی ام می آوردند؛ تا اینکه همه اوالد هایم درحالیکه باسواد  مواد

 «.که تو به سراغم رسیدی. وتحصیل یافته ام اند دست بهم داده مرا ازخانه بیرون ساختند

درجریان تحقیقات . بعد ازگذشت یک هفته فرزندان این خانم را پیدا واحضار کردیم 

استه همه صالحیت ها وقدرتی را که در اثنای حیات شوهرش دریافتیم که خانم میخو

داشته ازدست ندهد، درحالیکه اوالد ها، عروسان ونواسه هایش به این نوع برخورد 

باالخره مادرکسی ندارد که ازاو . ظالمانه مادر، مخالف بودند واستقالل میخواستند

تی کنون اوالد ها از حمایت کند و همه برضدش قرار گرفته گپ به جایی میرسد که ح

ما اهمیت والدین را ازنگاه اسالم برایشان تفسیر داده واز اوالد .  میشرمند نام مادرذکر

ها تعهد گرفتیم که دیگر به مادرشان بی احترامی نکنند، مادررا نیز توصیه کردیم که 

روش گذشته قدرت ساالری را رها کرده با همه اوالد ها عروسان ونواسه ها روش 

همه شان دوباره به خانه خود رفتند واکنون با . زانه ومهربانی را درپیش گیرد دلسو

 کمال احترام وصمیمیت با همدیگر زندگی خود را دنبال مینمایند 

یک کارمند ما بنام مدیرپیگیری قضایا همیشه از ایشان خبرگیری نموده وراپور طرز 

 .زندگی شانرا برای ما میدهد

ی هرقضیه بازهم موضوع فقروجهالت مردم، عدم آگاهی از قصه ها زیاد است که درپ

 .دین واحکام دین، جامعه مردساالری و رسوم غیراسالمی وانسانی نهفته است
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به عنوان داستان اخیر میخواهم که یک خاطره زشت دیگر را نیز با شما وعالقه    

ما با . رسیدبرای ما را پور ازدواج دو خواهر خورد سال  :مندان شریک بسازم اینکه

کمک نیروهای کمکی در محفل مداخله کرده ونکاح رافسخ کردیم طوریکه مادر دو 

درحالیکه شوهرش اورا طالق داده ونفقه این دودختررا با )دختر نه ساله ودوازده ساله 

میخواسته که ازنهایت فقروتندگدستی همین ( دو اوالد کودکش نیز بدوش داشته است

ساله عروسی کند دربدل پول انگفت به  25و 35با دوبرادر  دودخترش را که قرار بود

 .فروش برساند

ما هردو دختررا با لباس عروسی به دفترخود وخانه امن انتقال دادیم واکنون درصنف 

ششم مکتب درس میخوانند، مال ایرا که میخواست نکاح این دو طفل را عقد نماید 

 .نوشتن توبه نامه اکتفا کردیممیخواستیم به پنجه قانون بسپاریم اما با 

خانم سالک تشکر از مصاحبه عالی تان، ازمعلومات که اراٌئه داشتین واز داستان های 

همچنان یک تشکر خاص ازخانم . تٔاسف برانگیز وتکاندهنده ایکه حکایت نمودید

داکترصاحب ثریا صبحرنگ مینمایم که ضمینه مصاحبه امروزی ما را فراهم ساخته و 

 .خیلی ها ارزنده را با ما شریک ساختند معلومات

 با احترام

 

 1396  ل ثور سا 9تاریخ 

 ،مصاحبه با محترمه شکریه اصیل رئیسه اطالعات وفرهنگ

 نمحترمه نادره نهرینوال رئیسه انکشاف اقتصادی واجتماعی زنا

 وخانم خدیجه یقین رئیسه امور زنان وَلیت بغالن

لطفاٌ درمورد شهرت، تحصیالت : ابتدا سوال خود را آغاز مینمایم از خانم اصیل         

 وفعالیت های کاری تان معلومات دهید؟

شکریه اصیل هستم تحصیالت عالی ام را به سویه لیسانس دررشته ادبیات دری         

تاد در درمورد سابقه کاری ام درابتدا بحیث اس. در دانشگاه بلخ به پایان رسانیده ام

پوهنتون بغالن ایفای وظیفه داشتم، درقدمه بعدی مسئولیت مدیریت تنویر وآموزش 

کورس سواد آموزی را برای زنان بیسواد  370ریاست امورزنان را داشتم که درآنزمان 

بغالن راه اندازی نموده بودیم که روزانه از کورس های متذکره نظارت وبررسی 
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ی والیتی را کسب نموده وبرای مدت دوسال بعداٌ عضویت شورا. صورت میگرفت

 Information سپس درپست . مسئولیت منشی شورای والیتی را به عده داشتم

consular  دردفتر MRCA زمانیکه داخل ریاست . امتحان داده وداخل وظیفه شدم

ٌ کارگردان  اطالعات وفرهنگ شدم درابتدا مسئولیت مدیریت تیاترراداشتم وضمنا

الن بودم واکنون مسئولیت ریاست اطالعات وفرهنگ والیت بغالن را تلویزیون بغ

درمورد فعالیت هایم در ارتباط کاری، درهربخشی که وظیفه انجام دادیم . بدوش دارم 

بصورت دلسوزانه وبا تعهد کاری کوشش نموده ام که برای مردم وملت رنجدیده ام 

 .خدمت نمایم 

درتماس   GIZ لی با همکارانم یکجا با موسسهبعد از تقررم درپست فع :بگونه مثال

شدیم وموسسه متذکره تعمیر فعلی ریاست مارا که هم اکنون درآن موقیعت دارید به 

قابل تذکراست از . افغانی تعمیر نموده ودراختیار ما قرارداده اند 168،000،00ارزش 

ز ده روز پنج سال بدینطرف که من دراین پست مصروف کارهستم همه ساله حد اقل ا

تاریخی ومذهبی کشور تجلیل به عمل آمده که هرمحفل دایرشده دارای اهداف خاص 

مربوطه اش که همانا تقویه فرهنگ ویادبود وگرامیداشت از همان روز مخصوص بوده 

 . است
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ل نمایش آثار فرهنگی هنرمندان را براه میاندایزم که این کار فساالنه حد اقل یک مح

ن را مساعد ساخته و باعث پیشرفت کارهای فرهنگی شان گردیده ضمینه تشویق هنرمندا

 . است

درضمن سایرکارهای فرهنگی ما؛ دروالیت بغالن یک انجمن شعرا ونویسندگان را نیز 

ایجاد کرده ایم که این انجمن تحت ریاست خودم هفته وار در روز های پنجشنبه جلساتی 

 .دارد که پیرامون موضوعات مربوطه دایر میگردد

زمانیکه من رئیس کمیته فرهنگی شورای والیتی بودم با همکاری خانم یقین، خانم 

نهرینوال وسایرزنان فعال والیت بغالن طرح ایجاد یک باغ مخصوص زنان را ریخته 

 .ودرنهایت موفق به ایجاد واستفاده این باغ دروالیت بغالن گردیدیم

لویزیون برنامه هایی نداشت که درموقیعکه درتلویزیون والیت بغالن مصروف بودم ت

وما درآنجا .درآن یک خانم گوینده گی کند ویا آواز یک هنرمند زن ویا دخترنشر شود

که اکثراٌ سوژه . برنامه محلی گردیدیم13یک تیم موفق کاری داشتیم که موفق به ایجاد 

ز یک ازآنجمله میتوان ا. هایش را من میدادم ودرقسمت کارگردانی اش نیز همکار بودم

شاعران ، ) را نام برد که در آنجا خانم های فرهنگی« راه زنی بسوی خورشید»برنامه 

دعوت میشدند، با ایشان مصاحبه های صورت میگرفت ( نویسندگان وهنرمندان 

 .وبالخره هنرشان به تصویرکشانیده میشد

من وانکشاف دهات یکجا به نا ا USAIDوزمانیکه منشی شورای والیتی بودم با تیم 

ترین ولسوالی های این والیت سفر داشته وفعالیت های انکشافی را تعقیب ، ایجاد 

 .وضمینه های جلب کمک های مالی دونرها را محیا میساختیم

زنیکه برای لقب  100درقابت میان  2010به اساس همین فعالیت هایم بود که در سال 

د شده بودند من افتخار کسب زن شجاع افغانستان از جانب ایاالت متحده امریکا کاندی

 .را حاصل نمودم( زن شجاع افغانستان)این لقب  

خانم اصیل تشکر ازاینکه به سواالت مربوطه با معلومات کامل جواب ارائه نمودید 

دروالیت . وفعالیت های شما دریک چنین وضیعت جنگی و نا هنجار قابل توصیف است 

ستی در ان میباشیم واقعاٌ یک زن شجاع که روزانه شاهد صد ها حادثه خونین وتروری

هرگاه فعالیت های زنان را درافغانستان . میتواند که چنین فعالیت های مثمر داشته باشد

خصوصاً در والیات جنگی با کشورهای غربی وآرام مقایسه کنیم مسلماٌ به این نتیجه 

احبه دارم باید میرسیم که زنان کشور ما را خصوصاً زنانی را که امروز  با ایشان مص

 .شجاع خطاب کرد
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 : دراین بخش سواالت من مربوط میشود به خانم نادره نهرینوال

تشکر از شما که  منحیث یک قلم بدست واال مقام افغان اینبار : جناب شمیم صاحب

میخواهید در مورد زنان بنویسید خصوصاً زنان افغانیکه همه روزه جنگ های چندین 

من که امروز باشما مصاحبه دارم وضیعت روحی . انی میگیردساله کشور؛از ایشان قرب

زیرا همین . خوبی ندارم که شاید شما از سیمای من نیز این مطلب را برداشته باشید

دیروز در مقابل چشمانم دشمنان قسم خورده ملت یک موتری از خویشاوندان نزدیک 

پسرجوان فامیل که بخاطر »ما را درمسیر راه بغالن مزار شریف با راکت بستند و درآن 

عقد نکاحش با ما یکجا به سمت والیت مزار شریف سفر داشت با پدرش یک جا شهید 

اینکه .« شدند ومتباقی سر نشینان موتر که همه اعضای یک فامیل بودند زخمی شدند

وبه چی اندازه تحثر برانگیز وپراز خوف بود، شما  !این صحنه چقدر وحشتناک بود

صداهای گریه مادر وچهره های کثیف قاتالن ملت هر لحظه ! خود میتوانید تصورکنید

. زیرچشمان من است به هر صورت، حال باید ما براین حالت کشورخویش عادت کنیم

کری ام حضور شما حاضرم وهرگاه در جریان مصاحبه تسلسل فدربا وجود ان امروز 

 .منظم نبود مرا ببخشید

اسم من نادره نهرینوال یکی از فعاالن مدنی این والیت ودرضمن مسئول موسسه 

ودرکارهای رسمی خود هستم انکشاف اقتصادی واجتماعی زنان در والیت بغالن 

برعالوه فعالیت های اجتماعی فوقالذکرسمت مدیریت یکی از بخش های سیلوی والیت 

 .م بغالن را نیز دار

هدف موسسه ما کمک به زنان بی بضاحت ازطریق اشتغال زایی ومحوخشونت علیه 

شان میباشد ویک همکاری خوب ومستقیم با ریاست امورزنان این والیت دارم 

 .بخصوص درقضیه های خشونت علیه زنان

: بگونه مثال. برای ارتقاع ظرفیت زنان ودختران جوان نیز کارهای مثمری داریم

ل گذشته یک کورس رایگان تدریس زبان انگلیسی را دایر نمودیم که درزمستان سا

 .نفر از دختران جوان را مساعد ساخت30فرصت آموزش 

زنان محدودی در اجتماع ما مصروف کاردربیرون ا زخانه میباشند که من نیز درجمله 

 انها شامل ام اما موضوع مهم ایکه منحیث یک زن به ان متوجه بوده ام پیشرفت های

کاری من بوده است که وظیفه را منحیث یک مامور آغاز نموده ام وبا کسب تجربه 

ودانش مسلکی وشوق وعالقه که بکار داشتم ودارم فعالٌ سمت یک مدیر را دارم که 

 .درپهلوی برادران خویش، حتی معادل ویا بیشتراز آنها موثریت دارم
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خانم نجیبه )با تلویزیون آشنا  دربخش فعالیت های اجتماعی ام، همچنان همکار ی خوبی

میباشم که موضوعات مربوط به خشونت علیه زنان را برای شان بشکل منظم ( خلیل

 .راپور میدهم

من به این فعالیت هایم بسنده نبوده و به این باور هستم که زن افغان باید به عالی ترین 

وثبت ورا جستر مقامات دولتی راه یابد بدین ملحوظ یک حذب سیاسی را نیز تاسیس 

 .وزارت عدلیه نموده ام بنام حذب تحول ورفاع 

خانم نهرینوال از حادثه ایکه باالی شما واقارب نزدیک تان گذشته خیلی متاثر شدم  

ودرغم واندوه شما خودرا شریک میدانیم ازاینکه با وجود اینهمه حوادث وحشتناک 

 .دیروزی حاضر به مصاحبه بامن گردیدید جهان سپاس

اکنون به ادامه مصاحبه های امروزی رشته صحبت را با خانم خدیجه یقیق 

 :واگذارمینمایم

طوریکه شما معرفی نمودید اسم من خدیجه یقین است و رئیس امورزنان والیت بغالن 

 .میباشم

لطفاٌ درمورد تحصیالت عالی ، تجارب وفعالیت های کاری واجتماعی تان معلومات 

 بدهید؟

اقتصاد پوهنتون کابل به اتمام رسانیده ام واز  هنځیخود را در پو من تحصیالت عالی

طوریکه شما خود .سال بدینطرف مصروف کارهای دولتی وغیر دولتی میباشم  26

درمقطع ایکه من از رشته پالن : میدانید زنان همیشه با محدودیت های برخورد مینمایند

ردیدم سخت عالقه مند کار مطابق رشته تحصیلی ام در یکی گدانشکده اقتصاد فارغ 

اما شوهرم نظر به دلیلی که نزد خود شان بود برایم اجازه کاررا .  بودمازدوایردولتی 

نمیداد و متاسفانه تا اکنون نیز این فرصت برایم مساعد نشد اما خوشبختم که امروز از 

زرگی برای قشرنیازمند زن طریق موقف فعلی ام در والیت بغالن مصدر خدمت ب

 .میباشم

دریک قسمت از صحبت تان در مورد ممانعت شوهر تان بخاطر اشتغال دریکی از 

وظایف مطابق مسلک تان یاد آور شدید؛ این یک حقیقت تلخی در جامعه ای ماست که 

اکثرزنان تحصیل یافته اجازه کار را مطابق مسلک شان از طرف شوهر وصالحیت 

این موضوع برعالوه ایکه یک صدمه حمیق را به خواست . هر نمی یابندداران فامیل شو

مشروع یک زن روشنفکر وتحصیل یافته افغان که در محدوده خیلی ها اندک قراردارند 

اکنون سوالم . وارد مینماید، بلکه یک پیامد خیلی ناگواری دارد برای جامعه نیازمند ما 
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د با وجود این محدودیت به موقف فعلی تان را اینطور مطرح میسازم که چطور توانستی

 ؟نایل آید

روحیه مبارزه وتالش را ازدست ندادم که این یگانه راز : جناب شمیم صاحب !بلی 

موفقیت من بود این درست است که من نتوانستم مطابق میل خودم وتقاضای جامعه 

ی منطقی شامل کارمسلکی خود گردم اما شوهرم، بعد از مبارزه زیاد وجروبحث ها

بالخره برایم اجازه اینرا داد که منحیث معلم در خارج از خانه ایفای وظیفه نمایم در 

پهلوی معلمی به فعالیت های اجتماعی خصوصاً در مورد رشد زنان سهم فعال داشتم 

که همین مبارزات وفعالیت ها باعث گردید که به موقف فعلی ام نایل آیم وجالب تراز 

نع رشد مسلکی ام میشد امروز در اداره خودم ایفای وظیفه دارد که همه مردیکه قبال ما

 .مطابق الیحه وظایف درساحه کاری باید مادون من باشد

ما مطابق : درمورد فعالیت کارریاست امورزنان والیت بغالن به عرض برسانم اینکه

به پالیسی، اهداف ودیدگاه وزارت امورزنان که همانا بهبودی وضیعت امورزنان 

دربخش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی وسیاسی میباشد وبه عنوان یک 

اداره پالیسی ساز همان امکانات، زمینه ها وفرصت هایراکه وزارت امورزنان بخاطر 

 .پیشرفت وراه یابی زنان درجامعه درنظردارد تحقق میبخشد

زنان والیت خویش ما نیز منحیث یک نهاد پالیسی ساز زمینه وفرصت های را برای رشد

فراهم ساخته ایم وکارهای صورت گرفته که بصورت فشرده فعالیت های متذکره را 

 :یادآورمیشوم

یک پالن دولتی تحت حمایت ) درقدم نخست تطبیق پالن کاری ملی زنان افغانستان .1

سکتورهای امنیت ، صحت، )صورت گرفته است وهشت سکتور( مستقیم رئیس دولت

درآن شامل است که باید درهما هنگی وزارت امور زنان ....(...افتصاد وانکشاف و

این پالن مدت زمان ده سال را دربرمیگیرد یکی از . فعالیت های شان صورت گیرد

% زنان باید شامل کارواشتغال 30الزامات مهم پالن متذکره این است که درختم معیاد 

فیصد زنان بغالن  30ایم که  نظر به شرایط ناامن دراین والیت ما نتوانسته.زایی باشند

 .در جامعه ما دارندرا را شامل کاربسازیم اما بازهم زنان نقش مستقیم وفعال 

قبل ازتقرربنده در این سمت یعنی چهار سال قبل از امروز، زنانیکه از ولسوالی های  .2

. مختلفه این والیت جهت دعوای حقوقی میامدند جای امنی برای بودوباش شان نداشتند

موفق ! الش کردیم که یک مرکز حمایوی یا خانه امن را ایجاد کنیم وخوشبختانهما ت

اکنون زنان تا هرزمانیکه خواسته باشند الی فیصله های قضایای شان دراین .  گردیدیم

 .مراکز پناهگزین شوند وبه رضایت خود زندگی کرده ویا خانه امن را ترک نمایند
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عروسی های گروپی را سازماندهی نموده وبراه دررابطه با کارهای فرهنگی ما مراسم  .3

چنانچه به کمک یک نفر ازتجاران مردم دوست وبا احساس ما توانستیم که . میاندازیم

 .یک عروسی گروهی را برای چهل جفت عروس وداماد براه بیندازیم

طوریکه خانم اصیل نیزیاد آورشدند یک باغ را مختص به خانم ها ساختیم که این باغ  .4

ساخت وساز های نیز صورت گرفته است . به یک مرکزتجمع زنان مبدل گردیده است 

 .بگونه مثال تعمیر دفتر کاریابی، رستورانت، دکاکین و احداث کلپ ورزشی مجهز

وفراهم آوردن قرضه های کوچک جهت تشکیل یک انجمنی بنام زنان تجارت پیشه  .5

بهبود تجارت شان نیز یک دست آورد خوبی ماست که یک زمینه خیلی عالی برای رشد 

 .زنان تجارت پیشه را مساعد ساخته است

واحد دولتی   14تاسیس اطاق های انتظار برای زنان درولسوالی های مختلف در .6

برای . سسه محترم آغا خانخصوصاً ولسوالی های مربوطه والیت بغالن به کمک مو

زنان این فرصت را مساعد میسازد الی ختم پروسه های کاری رسمی دراین انتظار 

 .خانه ها اقامت داشته باشند

ایجاد کورس های آموزشی برای اطفال محبوسین زنانه مجهز با وسایل تفریحی وکتاب  .7

موسسه محترم  وقرطاسیه الزم واستخدام یک معلم برای کورس متذکره وآنهم به کمک

 .آغا خان

رساله در موضوعات حقوقی برای زنان خصوصاً حقوق زنان درچوکات  18تطبیق  .8

ما این رساله ها را به پنج ولسوالی های این والیت فرستادیم وهمکاران ما عمال . اسالم

ارتباطات زناشوهری ، حق میراث ، حق : از طریق کورس های آموزشی موضوعات

 2500قوقی مربوط زنان را برایشان آموزش دادند که تقریباٌ مهر وسایر موضوعات ح

 .نفر از مسایل ومعلومات های مندرج در رساله های متذکره مستفید شده اند

تدویر جلسات منظم ماهوار کمیسیون منع خشونت علیه زنان تحت ریاست جناب والی  .9

ن جلسات ارگان سکتوری در ای 14 صاحب که سکرتریت این جلسات را ما داریم و

والیت ما افتخار دارد که درتدویر جلسات منع خشونت ودست آورد های . اشتراک دارند

 .آن در طی رقابت ایکه درمیان شش والیت صورت گرفته بود مقام اول را کسب کرد

ایجاد کورس های ظرفیت سازی برای دختران وزنانیکه از مکتب فارغ میشوند دربخش  .10

انترنیتی که ازمدت چهارسال بدینسو بصورت منظم  های انگلیسی، کمپیوتر وخدمات

 .شاگرد ازاین کورس های ما سرتیفیکیت بدست آورده اند 500دایر شده و تا کنون 
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کورس دارالقران را داریم که در این کورس نیز دختران وخانم های دربخش های  .11

 .قرائت، تجوید وحفظ قران کریم بصورت منظم آموزش میبینند

یک نمایشگاه صنایع دستی را در باغ مخصوص زنان دایر میکنیم که درهرسه ماه ما  .12

 .درآنجا یک فرصت خوبی برای خرید وفروش صنایع دستی زنان مساعد میشود

قضیه ثبت  185موضوعات حقوقی زنان همه ساله ثبت وراجستر میشود درسال گذشته  .13

نجه وآزار ورا جسترگردیده بود که بیشترین موضوعات آن را طالق، لت وکوب، شک

مورد تجاوز  2مورد قتل،  6ازجمله قضایای حاد آن میتوان از . جنسی تشکیل میداد

جنسی ویک مورد اختطاف نام برد که به مقایسه سال های قبلی یک کاهش در قضایای 

 .این بود فشرده ای از فعالیت های ما که بیان کردم. ثبت شده به مشاهده میرسد

نفرکارمند دارد که ازجمله  17والیت در تشکیل خود  درمجموع ریاست امورزنان این

نفر میباشد  17نفران کارمندان خدماتی بوده ودونفر کارمند حقوقی نیز شامل همین  6

 .که روزانه مشوره های حقوقی را برای متقاضیان حقوقی ارائه میدارند

ورد چالش اکنون میرسیم به پایان مصاحبه امروزی وبا آخرین سوالم میپردازم که درم

واینکه کدام فرصت های میسربوده است که از آن درقسمت رشد زنها . ها وموانع است

 سوال من متوجه میشود به همه مصاحبه شوندگان امروزی؟. از آن استفاده نشده است

تشکر از این که شما با وجودیکه خود یک مرد هستید . خانم یقین میخواهند صحبت نمایند

افغانی رشد ونمو نموده اید امروز قلم بدست میگیرید ودرمورد ودر جامعه مرد ساالر 

جنگ ونا امنی یک مانع عمده ای ما است که این موضوع برای . زن کتاب مینویسید

همه مبرهن است اما من یک گله از حکومتداران دارم اینکه باوجود سرازیر شدن 

اید در این قسمت با میلیون ها دالر بخاطر بهبود وضیعت زنان افغان بطور شاید وب

برنامه های مشخص، کار صورت نگرفته است این واضح است که ما زن ها خود ما 

درتپ وتالش بخاطر بهبود وضیعت زنان کارمیکنیم که فشرده فعالیت های ما را به 

سمع شما رسانیدم اما دولت دربعضی موارد به عوض اینکه به پای ایستادن را به زنان 

بطورمثال زنان را با کمک های . رات طلبی را درآنها رشد میدهدبیاموزاند روحیه خی

مادی وبسته های غذایی چنان وابسته ساخته است که حاال ما پیامد منفی آنرا احساس 

هنگامیکه من وهمکارانم ازیک خانم تقاضای شمولیت دریکی از : میکنیم ، بطورمثال

هی اش تقویه شده و بالخره سطح دانش وآگا)کورس های سواد آموزی را مینمائیم تا

که روحیه اتکا به کمک مادی آنقدر اکثریت ! با تاسف (. درجایی مصروف کارشود 

ایشانرا وابسته ساخته است که برای ما درپاسخ میگویند که چی کمک مادی برای ما 

 .میرسد
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دیدگاه خانم یقین قبل از اینکه گله های بیشتری ازدولت مداران داشته باشید میخواهم که 

شخصی خودم را درمورد دولت مداران برایتان ارائه بدارم وآن اینکه من چندان به کار 

اما هرکدام ما باید بصورت منفردانه درتالش . باورمند نمیباشم درسطوح باالیشان ها

بهبود وضیعت زنان درکشور باشیم چنانچه شما با فعالیت های چشمگیر تان مسئولیت 

ا مرفوع میسازیدو ما با نوشتن همچون کتاب ها وترتیب گذراشات ایمانی ووجدانی تان ر

 .این فعالیت ها را بتصویر میکشانیم

 تشکر

 

 نامه دریا عزیزی زندگی · 

 محمد عادل عادل: نویسنده

 با همکاری خانم عزیزی این اثرنویسنده : تصحیح 

 

موجود هستی را شهرستان عشق، مملو از نهایت عطوفت و مهر، انتظار دارد بهترین 

تبسم خورشید روز دیگر تابستانی را آغاز میکند، و آفتاب . در خود به تصویر بکشد

 . نهایت درخشنده به چشم ها نور و روشنایی میدهد

جای خورشید عوض شده و خورشید دیگری دارد به دیده ها نور بامدادی می ! انگار 

روستای دور افتاده از شهر، بازهم بهترین  1360سرطان  6دوشنبه خورشیدی. افگند

های هستی را در خانواده علم پرور و دانشمند نشین، ولسوالی غوریان والیت هرات،  

 .در خود به پرورش گرفت و این خورشید درخشنده جز فریده عزیزی ملقب به دریا نبود

ارغ التحصیل پدرش مولوی عبدالظاهر نام داشت او از رشته شرعیات دانشگاه کابل ف  

مادرش . شد و با وجود اندیشمندی تمام، درسنت های پوسیده فرهنگی محله گیر افتاده بود

دریا آوان . نیز حافظ و معلم قرآنکریم بودو دلبسته گی بیشتر به شعر و ادب داشت

کودکی را با اندوخته های از والدین به خوبی سپری میکرد و بیشتر به کتاب خواندن 

ا دختری بود که از همان ایام کودکی بیشتر از هرچیز به آموختن عشق می پرداخت دری

 .میورزید هیچگاه همچو کودکان دیگر به بازی های کودکانه نمی پرداخت

طبیعت هستی چه عجب بود یکی را با آنکه هیچگاه عالقه مند آموختن و اندوختن  

اموزد تا بیاموزاند نیست، فرصت خواندن  برایش میداد، و آنکه عاشقانه میخواست بی

 .برایش فرصت اندکی را مساعد نمی ساخت

 ! این طبیعت چقدر زاجرانه حکایت و معنی هستی را افاده میکند 
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او از زمانی که طفلی بیش نبود  .عالقمندی شعر و شاعری با دریا یکجا پرورش میافت

اهی گکرد وبا مادرش  بیشتر اوقات را با زمزمه کردن اشعار حافظ و موالنا سپری می

اولین نظمی را که بانو دریا به خاطر سپاریده بود همان شعر . هم اشعار را حفظ میکرد

 :حافظ شیرازی بود که همیشه بار بار با آواز زیبا و بهترین کودکانه اش زمزمه میکرد

           بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم کردی هزاران رخنه در دینم      به مژگان سیه 

با وجودیکه دریا اسباب بازی بیش داشت اما عالقه مندی به تدریس بیشتر از احسا سات 

حتی و. طفالنه اش اورا وا میداشت که بتدریس خواهران و برادران کوچکش بپردازد

در روزها جشن عید و مراسم  دیگر اجتماعی و مذهبی به بیانیه ها، تبلیغ و به دکلمه 

ایام بود که پدرش مدرسه یی ایجاد نمود وبه آموزش و  و در این. اشعار می پرداخت

اما بدبختانه شرایط جنگی و پایین بودن سطح فرهنگی، و . پرورش کودکان مشغول شد

استفاده از عنعنات مزخرف  که در جامعه قبلی وزمان طالبان مسلط بود ومتاسفانه 

اجازه نمیداد که . میرسدهنوزهم بوی فرهنگ های گندیده آن زمان اندک اندک به مشام 

  .دختر ها به درس خواندن بپردازند و این یگانه سزای دختر بودن شان بودوبس

انگار دختر بودن عیب است و یا دختر بودن خطاست که علمای نا عالم مذهب در برابر 

دختر ها سد راه قرار میگرفتند و انگار خداوند خدای دختر نیست و انگار انتهای زجر، 

معلوم . را دختر تحمل میکرد...... د، مشکالت، تنهایی، جهالت، نه فهمی، وغصه، در

 ..میشد حکومت ظالمین خدا نترس فقط باالی زنان حکم میراند

دریا  بعد از چهار ساله گی در خانه نبود و بیشتر اوقات با پدرش میبود و او را خیلی 

اوبه سن دوازده سالگی دوست میداشت و  پدرنیز لحظه ای از دریا دور نمیتوانست 

رسیده بود که به ایران مهاجر شدند و در این موقع فرصت یافته بود درس بخواند وشامل 

مکتب گردد  دروس مکتب برایش شوخی و تکراری بود و مضامین را که بیشتر به آن 

 .تمرکز میکرد، هندسه و حساب بود

خیاطی، گلدوزی، نقاشی، و  دریا درزمانیکه چهارده ساله ای بیش نبود به قالین بافی،

شعر نویسی میپرداخت، با آنکه در اینهمه مهارت کامل داشت در شعر نویسی وزن و 

قافیه را نمیدانست و نا خود آگاه اشعار زیبا و بهترین را مینوشت دریا در آن ایامی که 

یرت چهارده ساله بود شانزده پاره از قرانکریم را حفظ نموده بود و بیشتر به خواندن س

عالقه مند بود و کوشش میکرد موضوعاتی را که در سیرت میخواند درزندگی اش 

عملی کند اوهنگامیکه به کتاب خواندن میپرداخت در اوج کلمات کتاب بستر می افگند 

و سراپا غرق درکلمات و متون کتابی میشد و تمام کلمات کتاب به گونه تصویر در 

و عالقه مندی بیشتر از هرچیز دیگر کتاب را او خیلی با عشق . افکارش خطور میکرد

 .مطالعه مینمود

کسیکه در ! بلی. اواخر چهارده ساله گی تقدیر  بگونه بد دخت رویا ها را غافل گیرکرد
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اوج اندیشه های طفالنه اش غرق بود و  درس خواندن ودرس دادن جز اصلی زندگی 

 .نکرده بود اش گردیده بودند اصال گاهی به ازدواج ونامزد شدن فکر

غافل ازاینکه پدر ومادر به رسوم مردود افغانی تن میدهند ودختریکه به اصطالح ! اما

هنوز دهنش بوی شیر میدهد  او را به نواسه خاله ی پدرش نامزد میکنند مشکل دریا 

وقتی بیشتر میگردد که او متوجه میشود نامزدش بیسواد است وسطح دانش وفهم فامیل 

چطور میشود باور کرد که یک پدر .  میل عزیزی قابل مقایسه نیستنامزد اصال با فا

وکسانیکه   ؟ومادر تحصیل یافته و معلم به چنین یک ازدواج دختر شان موافقه نمایند

خود شان تعلیم دین میدهند بدون رضایت یک دختر که هنوز به سن ازدواج نرسیده است 

 ؟اورا نامزد بسازند و عروسش بسازند 

 ن فکرکرده بودند که دریا چی میخواهد؟آیا به ای .1

ایا به این اندیشیدند که با این ازدواج همه آرمان های زندگی دخترشان بخاک یکسان  .2

 میشود؟

 وبه این فکر نکردند که شوهرش از نظر فهم وسواد با او توافق دارد ویا خیر؟ .3

 .وصد ها سوال دیگر .4

هزاران ومیلیون ها دختر دیگرافغان اما با این عقد دروازه های خوشبختی دریا مانند 

که درسن طفولیت عروسی میکنند بسته شد شوهرش با وجودیکه قلب مهربان داشت و 

انسان نیک بود اما طوریکه گفته آمدیم یگانه عیبش فقردانشش بود که خواه یا نا خواه 

 .برای خانمش درد سر سازمیشد

. ود تا چشم باز کرد مادر شده بوددختری که ال به الی شعر ها و کتاب ها ب! ودریغا 

وبرخالف تمامی قوانین حقوق بشردرسن پانزده ساله  اولین طفلش را بدنیا آوردو او 

باید فقط درخیاالتش رفتن به مکتب را تصور میکردو درذهنش درسهای ناخوانده را 

 ...تکرار

ی ابریشمی می باز هم دریا به  قالین بافی و گلدوزی مشغول شد و تابلو ها و قالین ها

بافت تجسس میکرد تا اینکه کلکهای هنرمندش زمینه تجارت را برایش مساعد ساخت  

دریا شعر میسرود ودر . و تا سن بیست دو سالگی پشت سر هم چهار فرزند به دنیا آورد

محافل فرهنگی وعلمی اشتراک میکرد اما چون همسرش اهمیت شعرو همچون محافل 

 .اکثرا با عث مشاجره ها میان  زوجین میشدرا نمیدانست این مسئله 

اما با آنهم  دریا عزیزی از عشق وعالقه به تدریس باز نمیماند وبه یک سلسله کار های 

 .آموزشی دست میزد

 :وبا الهام از پارچه شعر زیبای
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 در جاده همواردویدن هنرش چیست          مردانه دویدن هنرش درخم وپیچ است        

و چندین دوره مهاجرین افغان در . صنوف آموزش قرآنکریم را تنظیم کرد یادر اربو این

ایران از کورس های اوفارغ شدند و درضمن به تحصیل خود نیز ادامه میداد هیچگاهی 

اینبار او به آموزش ترزیقات وکمک های . ودش خاموش نشدندجشورش اموزش درو

و بعدا  آموختن طب گیاهی را فرا اولیه پرداخت بعد آن دانش قابله گی را فرا گرفت 

گرفت او در مورد طبیعت و طب گیاهی میگفت خداوند هر گیاهی را به هر درد دارو 

 . قرار داده است و هیچ موجود هستی نا کاره نیست

دختریکه از مدرسه دینی درسش را شروع کرد وبا طی مراحل مختلفه دشواری ها به 

اوالدهایش باید به وجود داشتن همچون مادر عالیترین مرتبه های تحصیلی اش رسید 

 .افتخار نمایند

استعداد و عطش اموزش اورا نمی گذاشت که بایستد و اینبار به آموزش روانشناسی 

پرداخت و پس از ختم چهارده ماه تحصیلش در این رشته باز هم همان مشکالت قبلی 

این بانوی فریخته می هرمرتبه ایکه برنامه های پیشرفت . مانع ادامه تحصیالتش شد

ایستاد باید چندین شب وروز  به جر وبحث های طوالنی با شوهرش میپرداخت واینبار 

نیز بانوعزیزی به مبارزه پرداخت این مبارزه یک سال بصورت متداوم طول کشید تا 

اینکه دوباره به درس شروع نمود ودرضمن دریا عالقه مند ورزش یوگا گردید و به 

چند وقتی سپری شد و انگشت درمانی را نیز فرا گرفت و دراین . رداختتمرین آن نیز پ

در . مدت دوسال تنها بخشی را که تمام کرده بود همین قابله گی و انگشت درمانی بود

 .این ایام بانو دریا عزیزی با خانواده اش دوباره به هرات برگشتند

اسناد تحصیلی اش  دد؛گروقتیکه خانم عزیزی به هرات برمی: وبازهم مانع و چلنج نو

مورد قبول مسئولین تعلیم وتربیه و تحصیالت عالی والیت قرار نمیگیرد با وجودیکه 

برایش خیلی سخت تمام شد که آنهمه زحمات شبانروزی اش به حدر رفتند و مسئولین 

صرف شش سال تحصیلی اش دردوران مکتب را پذیرفتند اما این خانم صبور وپر 

د، برایش مشکل بود که با دختران خورد سال صنف هفتم دروسش را اندیشه باز نایستا

شروع کند بنا برآن  به دفتر سواد حیاتی والیت هرات مراجعه نمود تا باشد دروس جا 

صنف هفتم  نگذاشته شده را از سر گیرد و صنف هفتم را ارج گذاشت و بعد سپری شد

د و قتی دریا  جدیدا به صنف نهم صنف هشتم را امتحان لیاقت داد و به صنف نهم پا نها

چقدر دشوار و نا ممکن . پا گذاشته بود دوباره خانواده اش او را از درس بیرون کردند

 ! معلوم میشد

آیا انسانیت همین بود و بس که همه را در انتهای بی دانشی نگهداری کنند تا مبادا علمیت 

 .و اجتماعی سرزمینم بودو ارزنده گی داشته باشند و این شعار مجاهدت طالبانی 
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دو سال تمام دریا عزیزی دوباره به مبارزه علیه خانواده پرداخت تا اینکه به عذر و به 

گریه و به جنگ بازهم به دارالعلوم غیاثیه رفت صنف دهم را امتحان داد و به صنف 

یازده هم نشت وتازه شور وشوق صنف های آموزشی قران کریم در محالت هرات به 

سیده بود و بیش از چندصد زن و دختر وپسر مسلمان راه سبز علم قرآنکریم و آسمان ر

 .سواد را شروع  نموده بودند

وسرسخت ترین مناقشه . اما مناقشات بین خانم عزیزی وشوهرش هیچگاه پایانی نداشت

بین این زوج از همان نقطه سرچشمه میگرفت که شوهرش مخالف تحصیل او بود 

تعلیم وتعلم اکنون ! اما. وبه آموزش وآموختاندن مصروف باشدوهرگز نمیخواست که ا

 .حصه اززندگی دریا شده بود ونمیتوانست که آرام بنشیند

 :صاحب تبریزی چنین سروده است

 موجیم که آسودگی ما عدم ماست       مازنده برآنیم که آرام نگیریم               

. آرام بنشیند و شوهرش برعکس او بوددریا نمیتوانست با اقتباس از شعر تذکریافته 

باالخره این گیرودار ها با عث میگردد که پیوند زندگی شان از هم بگسلد وطالق واقع 

گردد که قبال نیز شوهرش با الفاظ چنین اشتباهی را انجام داده بود و این بود شکست 

ه اوالد مادریکه کوچکترین دخترش را درحالیکه دو سال داشت با س !واقعی یک مادر

دیگرش رهانید ومجبور گردید که از توته های جگرش دور گردد آیا برای یک مادر 

سختر از این جزای خواهد بود؟ اما متاسفانه در جامعه مرد ساالری ما هرنوع جور 

 ٌ که دریا تنها مادر وزنی نیست که باید این همه  وجفا باالی زنان ممکن است ومسلما

 . مظالم وبی عدالتی را ببیند

بعداز طالق خانم عزیز دو باره به مهاجرت به سوی ایران پرداخت و درآنجا بتدریس 

در کورس قرآنکریم و سواد آموزی دوباره  شروع نموده و با سخت کوشی هایش اجازه 

ی دایر کردن کورس های قرآنکریم و فقه را برای مهاجرین و حتا خود ایرانیها گرفت 

ار میکرد و تنها دختری بود از مذهب سنی که درایران و تحت پوشش سفارت افغانستان ک

برای خواهران واطفال رسماٌ تدریس میکرد صنوف متعدد دخترانه و پسرانه را ایجاد 

تا اینکه ارتباط اجتماعی اش بیشتر شد نماینده مهاجرین در کرج بود و در . نموده بود

 .حین حال صنفی، برای پسران افغانستانی نیزایجاد کرد

کوشش می کرد تمام زنان دانا شوند تمام موارد زندگانی را بدانند واینبارخانم عزیز  او 

یک افتخار عالی دیگری را نیز کسب کرد طوریکه  در میان بیست و پنج کشور جهان 

 .مقام اول رادر ترتیل و فصیح خوانی قرآن کریم به خود اختصاص داد

رآ همه مصروفیت هایش را رها کرده بنابرمشکالت که بین او وهمسر سابقش بود اجبا

 .دوباره به هرات عزیمت کرد و باز هم دروسش را با اشتیاق بیشتر ازقبل شروع کرد
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وضمنا .اما اینباز بدون مشاجره و بگو مگو.و همچنان تدریس  قرانکریم را  شروع کرد

ت ها بعد از اینکه این فعالی. بدون تشویش به سایر فعالیت های فرهنگی اش میپرداخت

به اوجش رسید ودرهمه اجالس فرهنگی ودینی اشتراک میکرد تلویزیون اصالح شهر 

هرات از وی دعوت کرد که همرایشان همکاری نماید وبدین ترتیب کاررا با تلویزیون 

 .متذکره آغاز کرد

اویک زن مهربان است، میتوان عطوفت و مهربانی را در شعرهایش جستجو نمود 

شته های دریا را اشعار وبیشتر از همه چیز ارج میگذارد و نآموزش و آموزگاری را 

غزل، دوبیتی،مثنوی داستان و شعر سپید تشکیل میدهد بانو عزیزی از انتهای مهردلی 

و صفایی قلبی برخوردار است چنانکه اگراز کسی برایش زیان رسیده باشد هرچه زود 

 .ت و مهربانی مبدل نمایدتر فراموشش میکند و کوشش مینماید جایی نفرت را به محب

سرشت . انگار این شایسته گی را فقط میتوان در بخشنده گاری هللا متعال دریافت نمود

الهی چقدر زیبا و شایسته است اینبار بانوی سدید را در میان بنده گانش هدیه داده است 

زند و تا باشد بنده گانش همدلی ، همزیستی و همدیگر پذیری را از بانو ارزشمند بیامو

بانو دریا در اکادمی . به بنده گان الهی خدمت و کمک را سرمشق زندگانی قرار دهد

و غیره اکادمی های علمی تدریس  WFE های متعدد علمی همچون بنیاد نبی الرحمت و

وی عشقش را مختص به اشعار موالنا و بیدل میداند و خودش را عاشق .نموده است

دریا مطالعه را دوست دارد و هر قدریکه کتاب های  بانو. اشعار موالنای بلخی میداند

گوناگون را مطالعه می نماید تشنه تر به مطالعه میگردد و عالقه دارد بیشتر از همه 

 .مطالعه نماید

ی است که  و اولین بانو ایددریا از هجده سال به اینسو به گونه مستقل تدریس می نم

سواد آموزی را در هشتاد ساعت که عموما چهل روز میشد شروع نمود و در چندین 

دریا عزیزی بانوی آزاد طبیعت اندک شوخ و . دوره این تجربه تدریسی را دارد 

 .و دوست دارد تالش نماید.پرهیجان است کنجکاوی را دوست دارد

 . دریا عزیزی از دروغگویی و وعده خالفی تنفر دارد

همه . انگار با صفای قلبی اش می پندارد هیچگونه بدی در جهان هستی و جود ندارد

 .افراد را خوب و پاک نگاره میکند

دریا عزیزی سالهای متمادی است آرزو دارد دارالقرآن و دارالیتام ایجاد نماید تا باشد 

ده را این سرزمین مادر مهربان باشد و خدمت کودکان رنجی؛به فرزندان رنجیده خاطر

واکنون پالن گذاری مینماید چگونه بتواند صنوف درسی برای کودکان زیر ده . نماید

او . سال ایجاد نماید تا باشد در مدت دو ماه کودکان خواندن و نوشتن را یاد بگیرند

منحیث الگو خود،  جسارت و غرور پدر گرامی اش را انتخاب نموده و یگانه پیامی که 

تا میتوانند بخوانند و بیاموزند و سد راه : رزمین دارد اینستبه جوانان و ملت این س

و پیام بانو فریده به شاعران اینست که نه .رفتن بانوان به برنامه های آموزشی نشوند
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باید به اشعار هوس گرایی بپردازند و تمام شعر را فقط به چشم و ابروی بانوان مختص 

عیت جامعه باشد را در تثبیت قوانین الهی بانو فریده یگانه راهی که بهبود وض. بسازند

 .میداند

 اما اینکه وی اکنون درچی حالتی بسر میبرد؟

 درکجا زیست دارند؟

 چی مصروفیت دارند؟

 ازچی موضوع بیشتر از بیش رنج میبرند؟

درتالش خواهم بود که یک مصاحبه ای دیگری نیز باوی انجام نویسنده این کتاب من 

ازطرز صحبتش درمیابی . از بیش معلومات را بدست آوررم داده و در موردش بیشتر 

در جریان صحبت . که ناگفته های زیادی دارند که نمیتوانند ویا نمیخواهند آنرا بیان کنند

هایش با مصاحبه کننده همینقدر تذکر دادند که میخواهد زندگی اش را با همه فراز 

تا حکایتی . سد وبنشر برساندونشیب وزشتی ها وبدی هایش به قسم یک داستانی بنوی

 .باشد از زندگی یک زن جامعه ما ودرس عبرت باشد برای سایرین

 .خداوند پشت وپناهت باشد ای بانوی عزیز

 :نمونه ای از شعر خانم عزیزی درمورد زن

 صدای زنهای افغان                                     

 تن دل را لبـــــاس غم بــــــــدوزم                  به جـــــرم زن شدن باید بـــــسوزم

 من  وزاری من وفریـــــاد وافغان                   تا بکی اســـــــــیِر بنِد زندانیاخدا 

 مردان الیق ماستکه چاه جـــــهل                     نه گــفته آن که ذاتش خالق ماست

 چه آتشـــــــــــها که برآسایشم زد                   به جـــــــرم درس طعن فاحشم زد

 دیگر مریزان نخــــــــدایا اشِک م                  شـــــوم تاکی جدا از عشق وعرفان

 جواِب قـــــــهرمردان خشم من به                  ن بهــــبهار زندگـــــــــــانی چشم م

 به جهـــلش کرده گلخنگلستان را                    به تعـــــصب پیشه قلِب او چوآهن

 به امیِد وفا گردیده جفتــــــــــــش                  زن ساده اسیـــــــــــر حرف مفتش
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 خودرا دل آویـــــــــــزی ندیدهتِن                   به جزرنــــــــــِگ ریا چیزی ندیده

 مصیبت در مصیبت دیده دیریــست                 دیریستدِل افسرده ام ترکیــــــــده 

 ه کنـــــجی ناروایی ِدق شب وروزب                 لوی من پراز ِهق ِهق شب وروزـگ

 ــِرنـــاله جایی مأمنم نیستـبه غیــ               رم من به جز زن بودنم نیستــکه ج

 ذشـــــته حال وحتی بـــعدنم بندگ                  ــردنم بندـبه زنجیرعـــــداوت گـــ

 بـــپرسم از که حــــــلِِّ مشکلی را                 کـــجا گیرم سراغِ همــــــــدلی را

 

 :قسمت دوم مصاحبه ای خانم دریا در وَلیت بغالن

 :1398سرطان 

پر از درد و مالل است که عالقه مندی مرا  دریامتاسفانه داستان هرروز زندگی     

بخاطر نوشتن هنوز هم برمی انگیخت واینبار درتالش این برآمدم تا با وی به شکل 

حضوری مالقات کرده و مصاحبه ای انجام دهم یقینا که شما نیز مشتاقانه منتظر مطالعه 

  :آن خواهید بود
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یشتر ما را درجریان گذاشته خانم عزیزی لطفا در مورد وضیعت فعلی زندگی تان ب

 وممنون سازید؟

آقای شمیم از دیدار شما خیلی خوشحالم و ازاینکه تا این والیت تشریف آوردید تا صدا 

و مشکالت مرا به شمول سایر زنان مستند سازید و نیز قهرمانی ها و مبارزات ما را 

 .به روی صفحات زیبای کتاب تان در بیاورید خیلی ها ممنونم

من بعد از جدایی از شوهر اولم به کار های فرهنگی  ادامه دادم و اولین گفتم  طوریکه

زنی بودم که در تلویزیون اصالح که تمام کارمندانش را علمای دین تشکیل میداد کار 

 .مینمودم وصدایم از طریق امواج بعضی رادیوها نیز پخش میشد

بال دومم را نیز دریابم تا بر من یک خانم موفق بودم من یک بال داشتم میخواستم که  

وبه دنبال کسی بودم که منحیث بال دومم مرا به آرزو . قله های موفقیت پرواز نمایم 

درحالیکه چند نقر دیگر نیز برایم پیشنهاد ازدواج را فرستاده . های نا رسیده ام برساند

وقع بود که درست در همین م. نمی یافتم  شانبودند اما من مرد زندگی ام را در میان 

آقای ش که در آنزمان رئیس اطالعات وفرهنگ والیت غزنی بودند از طریق دوستانم 

من وفامیلم قبول نمی کردیم زیرا با کسی که با او هیچ . برایم پیام خواستگاری فرستادند

شناختی نداشته باشی مشکل است که اورا منحیث شریک زندگی ات قبول کنی، اما از 

از مالقات و وعده هایکه او به من سپرد حاضر شدم که به این روی قضا وقسمت بعد

ه همین شخص شاید که بال دوم من باشد زیرا او نیز اینک ازدواج تن بدهم و به  تصور

 .  یک فرهنگی، نویسنده وشاعر است

 :میان ما بعضی شرایطی مطرح شد که  آقای ش همه این شرایط را پذیرفت

ریان عروسی اولی اش پنچ جدر خانه بنشیند وی که در  اول اینکه در یا زنی نیست که .1

بار از مکتب خارج ساخته شده ودوباره با یک طرح نو و بایک محیط متفاوت تراز قبل 

دوباره شروع کرده، وی که در سهای قران را فراگرفته و شاگردان زیادی   در س را

را فرا گرفته و هیچ گاه .........داشته ، وکسیکه از قالین بافی گرفته تا انگشت درمانی و

مانند اکثریت زنان خانه مقید به جاروب کردن و آشپزی نبوده است بعد از این هم باید 

 .مقید به چهادر دیوار خانه نباشد

 .دوم اینکه ما بعد از ازدواج باید در کابل زندگی کنیم و جدا از خانم اول وفامیل آقای ش .2

ویسنده و شاعر باید به فعالیت های فرهنگی خود سوم اینکه منحیث یک جفت موفق ن .3

 .ادامه دهیم و من بتوانم به تدریس قران ْ سواد آموزی وسایر اندوخته هایم نیز بپردازم

که درآن موقع شش سال داشت باید همرای من زندگی ( عسل) چهارم اینکه دختر کوچکم .4

 .نزد من باشد شکند و باید بگویم که پدر  او نیز با این موافق بود که دختر
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در اوایل زندگی مشترک ما خیلی خوشبین بودیم باو جودیکه بعضی کار ها به وقت 

صورت نمیگرفت و بهانه های برای تاخیرش پیشکش میشد اما هنوز هم زندگی ما 

 .عاشقانه دنبال میشد

اول اینکه خانم و . به وعده هایش  وفا نکرد ( ش)مشکالت ما وقتی آغاز شد که ! اما

رش را به کابل فراخواند، دوم بعد از گذشت دو الی سه ماه که در کابل زندگی آرام ماد

سوم . را دنبال میکردیم مرا با خود به والیت بغالن یعنی زادگاه اصلی اش انتقال داد

 . اینکه برایم اجازه نداد که عسل را نزد خود بخواهم

هنگامیکه سخت گیری ها در بغالن زندگی برایم روز تا روز سخت تر میشد خصوصاً 

متاسفانه  زیاد شد و تار های تعصبات دست و پاهایم را پیچید من تاب آورده نتوانستم،

هنگامیکه زن از خانه بیرون میاید حتما کدام  :فکر میکنند :اشخاص دارای ذهن تاریک

 .عمل زشت را انجام میدهد

سپری ( ش)من سه سال وسه ماه را با تمام جنجال و مناقشات و بگو مگو ها یکجا با 

و تصمیم که شرایط پیش آمده را تحمل کنم کردم بالخره دیدم که از این بیشتر نمیشود 

 .با وجودیکه از این کلمه خیلی بدم میاید! آه طالق. گرفتم که طالق بگیرم

و فامیلش این بوده که شما میخواستید  (ش)ص خانم عزیزی فکرمیکنم مشکل شما با شخ

 در بیرون از خانه کار کنید و ایشان مخالف این امر بودند؟

زن ها اجازه نداشتند  (ش)بلی همینطور که گفتید اما صرف این مشکل نبود، در خانواده 

وقتیکه . که تلویزیون را مشاهده کنند، درخانوداه آنها زنها نباید تیلفون موبایل داشته باشند

که حتی در  ؛از خانه بیرون میبرادم حتی برای تدریس قران مرا بدکاره خطاب میکردند

 : یک مسره شعرم نیز این نکته را یاد کردم که 

 .به جرم درس طعن فاحشم زد

تنها زنی که موبایل داشت و آنهم با انترنت من بودم که در اواخر زندگی مشترک آنرا 

گاهی که میخواستم با فامیل درتماس شوم برای چند دقیقه  گاه. از من گرفته بودندنیز

محدود برایم اجازه داده میشد که از موبایل خوشویم استفاده نمایم در سه سال مکمل من 

 .شاید یکی دوسه بار تلویزیون را و آنهم خارج از خانه ما دیده باشم

ختم آن سراسر خانم عزیزی من فکر میکنم که عروسی دوم شما از شروع ازدواج تا 

اشتباه بوده آیا شما نیز به این باور هستید؟ ونیز هرگاه اشتباهات دیگری در زندگی تان 

 ؟بوده لطفا برای ما واضح سازید
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بلی شما درست فکر میکنید این غلیظ ترین اشتباه من بوده اما هرگاه یک اشتباه میکردم 

بر روح وروانم میگذاشت یک پشیمانی کوچکی ببار می آورد و یک اثر کوچکی  بعداٌ 

اما موضوع ازدواج دوم بزرگترین اشتباه زندگی ام بوده که اثرات آن تا آخرین نفسم 

این اشتباهم جالب ترین اشتباه زندگی ام بوده بدالیل همچنان . مرا همرایی خواهند کرد

 :ذیل

 من که در محافل مشاعره مینشستم و شعرا از عشق و عاشقی میگفتند برایم یک چیز .1

به معنی  عجیبی به نظر میامد چونکه من در سن طفولیت عروسی کرده بودم و اصالٌ 

 .عاشقی نمی فهمیدم

شده  (ش)من در زندگی خود برای اولین مرتبه عشق را تجربه کردم من واقعا عاشق  .2

؛ یک لحظه ای از خیالم بیرون نیست بودم و تا حال هم با وجودیکه از وی جدا شده ام 

 «.که این اشتباهم دوست داشتنی بود» : و میتوانم بگویم 

 هاشتباه عاشق شدن و شکستم بعد از ازدواج دوم برمن اینرا آموخت که چگونه به پا .3

 . اخت که نا مالیمتی ها پخته اش سازدایستاده شوم و مرا به انسان کوره دیده مشابه س

گاهی بخاطر  ،من قدر زندگی در دوران ازدواج اولم را دانستم زیرا در آنزمان هرگاه .4

ممانعت نرفتن به مکتب گریه میکردم همه مرا دوباره دلداری ونوازش میدادند و دوباره 

 .شتندو هیچ گاهی طعنه بدکاره را باالیم نگذا. برایم یک فرصتی مساعد میشد

با عث این شد که زندگی خانواده گی تان (ش )خانم عزیزی همین عشق تان با          

 از هم ریزد وطالق اول واقع شود یا خیر؟

 .سال پیش از ازدواج دومی ام از شوهر اولی جدا شده بودم 5نخیر من 

 دلیل طالق شما از نکاح اولی چه بوده؟

دارند که در بین همه در غیابت و یا مقابل  بعضی از مرد های بیسواد ویا جاهل عادت

یگانه دلیل طالق ما نیز همین مسئله بوده که او را به . خانم خود به طالق قسم میخورند 

بیرون شده بودمحکمه نمودند و ما جدا شدیم برعالوه ی  لفظ طالق که از دهنش مکرراً 

 .مشاجرات همیشه گی زندگی ما

 .نیز با بچه هایم بودماما من در جریان همین پنج سال 

 خانم عزیزی چند طفل دارید، چند سال دارند وفعال در کجا زندگی میکنند؟

من پنج طفل دارم که فرزند بزرگم بیست وسه ساله و دخترک خورد ناز وقشنگم ! آه

 . تقریبا ده ساله است
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بعد از اینکه خانم عزیزی اسم دخترک خوردش را گرفت آه سردی کشیده و اشک در 

مانش حلقه زد من نیز برای یکی دودقیقه مکث نموده و خواهش ادامه مصاحبه را چش

 .کردم

البته به میل ورضایت خود شان، . در زمان بعدا از جدایی ما دو دخترم را به شوهر دادم

پسر سومی ام در ایران زندگی دارد و پسر چهارمی در ترکیه است و عسل حاال نزد 

 .پدرش است

  :به عروسی اول برمیگردیم دوباره

قسمیکه درداستان زندگی تان اشاره شد که شما درحالیکه چهارده سال داشتید عروسی 

آیا در آن موقع سنی میدانستید که ازدواج یعنی چه ؟ ، زن وشوهر بخاطر ساختن .کردید 

 یک فامیل چه مکلفیت های دارندو سایر مسایل بعد از ازدواج؟

به این مسایل متوجه نشده بودم  دنیای خودم بودم که اصالً من آنقدر غرق ! متاسفانه نه

 .و نمیدانستم که منحیث یک دختر باید من عروسی کنم و خانم کسی باشم

برنامه تباهی شما از همین : من همین حاال از البالی مصاحبه شما در یافتم اینکه! ببینید

یک طفلیکه از  ؛ستمرحله زندگی تان شروع شده، اصال سن چهارده ساله گی سنی نی

هیچ موضوع زندگی اطالع ندارد ازدواج نماید و آنهم با یک پسر بیسواد که همین 

موضوع بیسوادی او باعث مشکالت بعدی درزندگی مشترک تان حتی با عث واقع شدن 

 .طالق شد

 .دوم اینکه اشتباه بزرگ زندگی تان یعنی عاشق شدن نیز بر مشکالت زندگی تان افزود

شتر عرض کردم بخاطر ی من میخواهم که همه حرف های ناگفته شما را از قسمیکه پی

پند های باشد برای سایر که گفته های شما زبان تان بشنوم و به رشته تحریر دربیارم 

 . بانوان و قبل از انجام یک عملیکه بعداٌ پشیمانی به بار بیارد خوب فکر کنند

شما بودند و اشتباه کننده دومی خود تان با  درداستان شما اولین اشتباه کنندگان والدین

عاشق شدن و تن دادن به ازدواج دومی که بدون شک برای بار دوم نیز با یک شخصی 

متوجه شدید که او یک شخص  عروسی کردید که از او هیچ شناختی نداشتید و بعداً 

 . دروغ گو بوده و مطابق اظهارات شما به هیچ وعده اش وفا نکرده

صاحب شمیم من خودم نیز داستان زندگی ام را در صفحات کاغذ نوشتم و بلی داکتر

میخواستم یک کتابی مکمل از زندگی گذشته ام را چاپ و نشر کنم برعالوه چهار کتاب 

با نیرنگ بازی جلو  (آقای ش) :که !دیگرشعری ام را نیز آماده ساخته بودم اما با تاسف

 .ایم در پیشم نیستمرا گرفت ا کنون حتی یک ورق از نوشته ه
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من بازهم میخواهم بنویسم و حقایق زندگی ام را بر همه هویدا بسازم میخواهم که از 

 .اشتبا هاتم نیز بنویسم وزندگی من مانند آهینه برای سایرین باشد

 خانم عزیزی لطفا از مصروفیت های فعلی تان بگویید؟

. بعدازاینکه ما جدا شدیم فامیل خیلی تقاضا کردند که بیا به هرات ولی من نرفتم 

دریایی که غرق شده باید دوباره خود )ودلیلش اینست . هرقدریکه گفتند من قبول نکردم

با وحودیکه دومرتبه به هرات سفرداشتم . وباید به تنهایی مبارزه را آغاز کند. (را دریابد

 . به بغالن اما دوباره برگشتم 

تا برعالوه فعالیت های فرهنگی ات از هنر انگشت درمانی ات  ددوستانم مشوره دادن

نیز استفاده کنی تا از یکسو یک مدرک در آمد نصیبت شود واز جانب دیگر یک 

 .مصروفیت نیز دریابی

وخوشبختانه به یک کلینک در وسط شهر پلخمری مراجعه کردم بصورت امتحانی چند 

 .درمان کردم و فعال در کلینک یاد شده مصروف درمان هستممریض را 

در این رادیو یک برنامه همه روزه از « چونعر»ونیز دریک رادیو کار میکنم بنام 

درکنار . به نشر میرسد بنام زن وزندگی که مجری همین برنامه من هستم 10-9ساعت 

 .ته باشمآن با جمع از نویسندگان وشعرا محافل شعری وادبی نیز میداش

 پیام شما برای دیگرزنان چه خواهد بود؟

 .زنان تا اینکه خود را نشناسند هرگز موفق نخواهند شد .1

 .راسندهدوم از اشتباهات خود نه  .2

شکست یکبار وچند بار را هیچ وقت پایان کارندانند،همیشه ضعف های خود را شناسایی  .3

 . ندکنند و درتالش باشند تا نیافته های درونی خود را دریاب

زنها باید زن بودن خود را قبول کنند ووظایف زنانه را مطابق ظرافت های فزیکی شان  .4

اما هیچ وقت خود را ضعیف تر از مردان  ؛انجام دهند چون که خداوند ما را زن آفریده

 .نه پندارند و مهمتراز همه اینکه شکست را قبول نکنند

 پارچه از شعر تان خاتمه بخشمخانم عزیزی میخواهم که این مصاحبه تانرا با یک 

 من زن شــــده ام که پر ترنم باشم        مــــــانند جوانه های گندم باشم    

 که به چاه ظلم تو گم باشمــــنه آن    تو مرد شده ای که تکیه گاهم باشی       
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خانم عزیزی رسیدیم به قسمت ختم مصاحبه حاال هرگاه کدام حرف نگفته ای که شامل 

 .االتم نبوده است داشته باشید لطفا با ما شریک سازیدسو

نقطه شکست خانم ها از خانواده شروع میشود ولو پدر ومادر باشد یا خسر وخوشو ، 

وقتیکه پسر یک خانواده به رضایت و یا بدون رضایت مادرش عروسی میکند، مادر 

. خالت بیجا خراب کندباید به خود این حق را ندهد که زندگی زنا شوهری ایشانرا با مدا

ودر این خراب شدن ها تنها یک زن خراب نمیشود بلکه زندگی فرزند خود شان نیز 

 .خراب میشود

کسیکه از بغالن تا به هرات با پذیرش همه : یک مثال است بامن( ش)زندگی آقای 

او مرا منحیث یک مرد شکست . مشکالت به خواستگاری من آمد و با من ازدواج کرد

برعالوه اینکه باالیم . همین زن های خانواده شان بود که با عث جدایی ما شدند نداد اما

را علیه  (آقای ش)تهمت زدند و با حرف های زشت شان همیشه مرا تعقیر میکردند و 

من تحریک میکردند، به نزد جادوگران شهر رفته و پول های انگفتی را نثار قدم های 

من در اول به موضوع جادو وجادوگر چندان . زندشان میکردند تا مارا از هم جدا سا

باورم نمی آمد اما بعدا متوجه شدم که جادوگران توانایی آنرا دارند که حتی رابطه زنا 

 .شوهری را که محکمترین رشته است بگسالنند

وبیشتر مشکالتی را که زنان در محیط های خانواده گی شان دارند از دست زن ها است 

امروز زندگی دوم مرا یک زن خراب کرد، زنیکه مادر بود مقصدم . نه از دست مرد ها

دختر برادر  ( ش )بخاطری زندگی مرا تباه کرد که خانم اول او. است ( ش)از مادر 

 .نده اش بوداخو

وقتیکه ما زنها برعلیه یکدیگر دسیسه بسازیم و یکدیگر را نپذیریم از مردان چه توقوعی 

ن ننو خوشی های خانم برادرما را نخواهیم و به عنوان ما به عنوا ؟اگرخواهیم داشت

خانم برادر خوشی های ننوی خودرا نخواهیم یا به عنوان سنو خوشی های خوشو را 

 .پس چه توقوع داشته باشیم از  مردان که خوشی های مارا بخواهند...........نخواهیم ویا 

 :وبااین جمله میخواهم مصاحبه مرا خاتمه بخشید 

 .نگران نیستم، همه چیز درست میشود            

 .آب ریخته درزمین جمع نه، اما خشک میشود            

 .قلب شکسته خوب نه، اما ترمیم میشود            

 !وهنوز هم میشود در گلدان شکسته گل کاشت            
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  مصاحبه فوزیه کسیکه بخاطر قرضداری  پول قمار پدرش قربانی شد

 1398سرطان  15تاریخ مصاحبه 

 :خانم دریا عزیزی: مصاحبه گیرنده 

 سالم لطفا خود را معرفی کنید در کجا کار میکنید و چند فرزند دارید؟  

 .فرزند هستم 7کار میکنم و دارای والیت بغالناسم من فوزیه است در شفاخانه المبشر

 ینماید چیست؟دلیل اینکه شما در اینجا منحیث صفا کار، ایفای وظیفه م

 .مجبورم  که نفقه فامیل را تهیه نمایم ودر ضمن یک پسرم زردی سیاه دارد

آیا ازدواج .گفتید که شوهر تان پیربوده در حالیکه خود تان جوان وسرحال به نظر میرسید

 تان به میل خود تان صورت گرفته است؟

قمار مرا  رضداری هایقسال داشتم پدرم قمار باز بود و بخاطر  14من در حالیکه . نخیر

ساله به ازدواج درآورد و بدبختی های زندگی ام از همان وقت شروع  50با یک مرد 

در عین زمان دو دختر بد بخت شدند یکی اش من و دومی اش دختر ! شدغمگین تراینکه

شوهرم از خانم اولی اش که همین انسان بدبخت بخاطر هوس رانی خودش دخترش را که 

من قرارداشت به فروش رسانیده واز پول طویانه او مرا از پدرم خرید  در عین سن وسال

 .و پدر بی عاطفه و قماربازم بخاطر خالص کردن قرض های قمارش مرا بدبخت ساخت

ببینید که در کشور فقیر ما بعضی از پدر ها به چه اندازه ظالم وبی عاطفه میشوند ! افسوس 

قمار بازی، عیاشی وکسب مال وثروت به فروش  که حتی شیرین ترین اوالد شان را بخاطر

 میرسانند خوب خانم فوزیه از بدبختی های زندگی تان قصه کنید؟

او  مباق نیز داشتم یعنی من خانم دوم شوهرم بودمزمانیکه من عروسی کردم یک ا! بلی

کدام روزی . روز ها را به گرسنگی تیر میکردیم. یک انسان بدبخت و غریب بود و است

را خوشبخت احساس میکردیم که شوهرم یک یا دوکیلو آرد را به خانه میاورد و ما خود 

. آنرا در تنور پخته میکردیم و بخاطر زنده ماندن با اطفال خویش آنرا بخورونمیر میکردیم

روز ها وشب های میشد که گرسنه میخوابیدیم و در خواب میدیدم که غذا میخورم وقتیکه 

وقتیکه حامله . دم که هنوز هم در ضعفیت گرسنگی قرار میداشتماز خواب برمیخیستم میدی

لب دار میشدم دلم برای خوردن گوشت بسیار میتپید و به شوق خوردن گوشت گاهی قلخ 

گاهی شیرم  ؛وقتیکه طفلم به دنیا می آمد؛ از سبب نخوردن. را نوش جان میکردمتنور 

دن کودک خود از همسایه کمی وروز های را بیاد دارم که بخاطر سیرنمو. خشک میشد

 .آب جوش و بوره میخواستم تا شکمش را سیرکنم
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گاهی مرغ و فیل مرغ ها را از و لباس برای پوشیدن نداشتیم گاهی پشم ریشی میکردم

اجرت بدست آمده خریداری میکردم و نسل گیری مینمودم تخم و گوشت شانرا فروخته 

 .یم را تامین میکردملباس و بعضی ضروریات زندگی خودم واوالد ها

خودم . به فکرصحت یابی دوباره شان نمیبود وقتیکه اطفالم مریض میشدند شوهرم اصالً  

مجبور بودم که مریض را به شفاخانه برده وتداوی نماییم گاهی دل بیگانه ها باالی ما 

 .میسوخت و ما را کمک مینمودند اما شوهرم هیچ

رک داشتم به نام حمیرا او سه سال داشت بسیار یک دخت :بد ترین خاطره زندگی ام اینست

وضیعت . شیرین کالم و زیبا ؛ در منطقه ما مرض سرخکان آمد و حمیرا نیز مریض شد

حرف  «بیا که این دخترک را نزد داکتر ببریم ».او بدتر میشد من برای پدر بدبختش گفتم

فرارسید من روز شام شد وشب « برو جور میشه دیگه:»مرا نشنیده گرفت و گفت 

خواهرچشمان »: مصروف پختن نان بودم، یک خواهرکم که نزد مامهمان بود آمد وگفت

به عجله آمدم دیدم که حمیرا دیگرزنده نبود چیغ « حمیرا گک ایستاده مانده و نفس نمیکشد

چه شده که اینقدرگریه » : گفت. وفریاد سرزدم وگریه ام پدر ظالم را ازخواب بیدار کرد 

اوبا بی تفاوتی خواب کرد و من تا صبح گریه «  که ُمرد فردا گورش میکنیممیکنی حاال

 .وفردا طفلم را گور کردیم حمیرا یم از اثر بی تفاوتی پدر ظالمش مرد. کردم 

زندگی نمودم درطول این زمان بیاد ندارم که روزی توته  با او اجباراً  تماممدت بیست سال 

امباقم با اوالد هایش نیز زندگی بد تر از ما . رده باشداز لباس ویا چادر برای ما تدارک ک

آنها کسب قالین بافی را یاد داشتند که من : داشتند اما خوبی آنها نسبت به ما دراین بود که

شوهرم زمین هم داشت که در هنگام . با وجود کوشش زیاد نتوانستم این کسب را یاد بگیرم 

 .نمود مریضی اش آنرا فروخته مصرف تداوی خودش

هنوز هم میخواهید که با . آیا شما با وجودیکه شوهر تان این همه جفا را در حق تان کردند

 او همچنین به زندگی فامیلی ادامه دهید؟

 «. (یعنی طالق) من از او جدا شده ام وخطم را گرفتم» نخیر هرگزنه؛

بد ورد خواهند  شما وقتیکه خواستید طالق بگیرید به این فکرنکردید که جامعه برای شما

رد زیاد  و گفت ؟ چون جامعه به خانم های که از شوهرشان جدا میشوند حرف های بد

میگویند وبازهم همین طبقه زن است که از همه بیشتر درمقابل همجنس شان حرف های 

 .بدمیگویند

بلی خانم دریا یگانه دلیلیکه من با این مرد توانستم بیست سال زندگی کنم همین موضوع 

باالخره پیش خود زیاد فکرکردم  .د و سخت حراس داشتم از حرف های نیشدار اطرافیانمبو

و معقول ترین تصمیم زندگی ام را گرفتم و اکنون از هیچ کس وهیچ گروه ای ترس ندارم 

، مردانه زندگی میکنم با وجودیکه تنها نان آور خانه خودم هستم خود را کامال راحت 
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م به زندگی گذشته ام که چرا این اقدام را در اوایل زندگی احساس میکنم و حیف میخور

 .مشترک خود نکردم

 حاال بیشتر از چه رنج میبرید؟

پسر کالنم که چهارده سال دارد سخت بیمار است او تکلیف زردی سیاه دارد یک مرتبه 

 2000توانستم از مصارف غذای شبانه روزی ما را کاسته ویک نسخه دوایش را به مبلغ 

هرمرتبه که طرف . اما دیگر توان خریدن نسخه فرزندم را ندارم . انی خریداری نمایم افغ

او میبینم که رنگ زرد و ناتوان شده میرود خیلی متاثر میشوم وشب ها تا صبح باالی 

که هیچ کاری ازدستم پوره نیست تنها دعا میکنم ! سرش نشسته گریه میکنم اما افسوس

 .برایش

من که درزندگی ام مشکالت زیادی را دیده ام ومصاحبه ام نیز توسط ! آه چقدر سخت است

 .نویسنده توانا این کتاب  نشر شده است میبینم که از من کرده نیز انسانهای بد بخت ترهستند

 :به هرصورت میخواهم آخرین سوال را از خانم فوزیه نمایم

 پیام شما به سایر زنان و مردان چیست؟

که به . شاید از داستان زندگی من نیز درس عبرت بگیرند. پدران استاولین پیامم برای  .1

مبلغی را که در بدل . لحاظ خدا بخاطر عیاشی و پول وثروت دختران خود را نفروشند

 . ازدواج دختران شان میگیرند کامال حرام است 

 .دختران شانرا درسن طفولیت عروس نسازند .2

 .ندحق انتخاب شوهر را برای دختران شان بده .3

دختران شانرا به مرد های زن دار به نکاح درنیارند وآنهم مردهایکه تفاوت سنی با دختر  .4

شان داشته باشد وبرای عیاشی وخوش گذرانی خود از دختر شان خواستگاری مینماید نه 

 .استدالل منطقی بخاطر کدام

، ننو ویا پیامم برای زنان اینست که تیشه به پای خود نزنید اگرخوشو هستید، اگرعروس .5

هرچیزی که هستید در مقابل یک دیگر توطعه نسازید؛ باالی یکدیگر تهمت نزنید، 

 .بایکدیگرصمیمی باشید و غیبت یکدیگر را ننمایید

به خود متکی باشید، خودرا ناتوان احساس نکنید، هرگاه شما خود را مظلوم بدانید همیشه  .6

هستیم که خود را از این حالت بیرون ظالم دریافت میشود که باالی تان ظلم کند تنها ما 

 .سازیم
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وزندگی نامه شما . تشکربسیار زیاد فوزیه جان واقعا که زندگی شما پر از مشکالت است

درس عبرت برای سایرین ، شما نمونه ایثار وفداکاری زنان افغان هستید با وجود همه 

ازدواج نمایید و خود را زیبایی تان و جوانی تان هنوز هم آماده نیستید که با مرد دیگری 

خداوند شما را کمک کند که از این مصیبت ها بخیر رهایی . فدای اوالد خود ساخته اید

 .یابید با جمله زنان مظلوم افغان

 .تشکراز شما هم که آوازم را به تمامی مردم جامعه ما میرسانید

 

3-04-1396 

 :مصاحبه با رئیسه شورای زنان وَلیت دایکندی

 

 

خانم ذکیه رضایی رئیسه شورای زنان والیت دایکندی مصاحبه ای  امروز با

دارم خانم رضایی لطفا درمورد سابقه کارتان در وزارت امورزنان ودرمورد تحصیالت 

 عالی تان معلومات دهید ؟

من از دوازده سال بدینطرف باوزارت امور زنان کارمیکنم که ازجمله از مدت 

تحصیالت را تا .زنان این والیت مسئولیت دارم چهارسال بدینسودرپست رئیس شورای
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به سویه لسانس درعلوم سیاسی به پایان رسانیده وماستری ام را دررشته حقوق بین 

 .اماخذ کرده الدول 

دراطاق شما یک الماری ای پراز تقدیرنامه وتحسین نامه ها به مشاهده میرسد 

 میشود که در مورد معلومات دهید؟

طوریکه میبنید به پاس خدمات ارزنده ما سال قبل از جانب ریاست جمهوری یک 

برای ماتفویض گردیده وسایر تقدیرنامه ها هم ازجانب وزارت ( مدال ماللی )مدالی 

 . امورزنان وسایر ادارت ذیربط با فعالیت های زنان برای ما تقویض شده است

شما را دریابم با مسئولین بعضی خانم رضایی من قبل از اینکه فرصت مصاحبه با 

از شورا های زنانه درمرکز والیت دایکندی یا نیلی مصاحبه های را انجام داده ام بعضی 

. از مسئولین با وجودیکه انجمن شان دروزارت عدلیه ثبت ورا جستر شده بود 

اظهارداشتند که فعالیت های شان درهماهنگی باریاست امورزنان والیت دایکندی تنظیم 

چطور ممکن است انجمن ها یا شورا . نشده است وشما هیچ ارتباطی با ایشان ندارید

فامیل را مینمایند با شما بی ارتباط باشند؟ درحالیکه فاصله  300-200هایکه نمایندگی از

 کیلومتر نیست؟ 10ای راه بین ریاست شما ومحالت مسکونی شان بیشتر 

بعداز . نه یک معلومات مختصر بدهمدرابتدا میخواهم که درمورد شورا های زنا

وزارت امورزنان : سقوط حکومت طالبان پالیسی وزارت امورزنان طوری بود که

بدین  .شورا های زنانه را ایجاد کرد تا زنان آهسته آهسته قدم به بیرون ازخانه نهند

وزمانیکه وزارت انکشاف دهات .منظور شورا های زنانه دراین والیت بنیاد گذاری شد

بستگی ملی را ایجاد کرد طی تفاهمنامه ای میان وزارت امور زنان ووزارت انکشاف هم

دهات تمامی انجمن های زنانه به وزارت انکشاف دهات تسلیم داده شدند تا با تفاهم این 

فیصدی  30همبستگی ملی ضمانت حضور . وزارت فعالیت های خویش را دنبال نمایند

بعد ازآن این شورا ها از طریق ما نه راجستر . ه بودزنان را درشورا های انکشافی نمود

ایشان . میشوند ونه از لحاظ کاری برای ما راپورده بودند ولی ما ایشانرا حمایت میکنیم

باید به نزد ما نیز راجسترشوند اً بعد ازاینکه دروزارت محترم عدلیه را جستر شدند بعد

دام شورا وجود دارد وایشانرا مورد تا حد اقل ما بدانیم که در کدام قسمت دایکندی ک

 .حمایت قراردهیم

شورا، انجمن ها وکوپراتیف داریم که دربخش  20دروالیت دایکندی ما تقریبا 

با ایشان جلسات منظم هماهنگی داریم دراین  کهنزد ما راجستراند  و زنان فعالیت دارند

بعداٌاجرائات الزمه . جلسات مشکالت، نظریات وپیشنهادات شان مطرح میگردد

ایشان شامل برنامه های ارتقای ظریف وآگاهی دهی میگردند که با . صورت میگیرد

 .هما هنگی سایرارگان های ذیربط صورت میگیرد
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درجواب سوال شما باید بیافزایم که انجمن های که شما ازآن یاد آور شده اید 

زیرا ایشان از فعالیت . سازندخودشان نخواسته اند که فعالیت های شانرا با ما هماهنگ 

وتوقوعات ایشان اجرایوی است درحالیکه ریاست ما پالیسی . های ما تعریف غلط دارند

سازاست وما ازطریق موسسات ذیربط دیگر با ایشان همکاری مینمایم طوریکه 

ارتقای : به نمونه مثال)موسسات ازجانب وزارت امورزنان بخاطر فعالیت خاصی 

به ما معرفی میشوند وما هستیم که فعالیت های ( یک پروژه انکشافیظریف ویا تطبیق 

 .موسسه متذکره را با خانم ها هماهنگ کرده وازآن نظارت میکنیم

که با تطبیق آن   ما قراردارند  VRLشورای زنانه تحت برنامه  5درحال حاضر

بعضی از مسئله دیگراینست که درنیلی . حتی فابریکات برای زنان احداث خواهد شد

اشخاص ویا گروپ های مغرض با استفاده از سطح دانا یی پایین خانم ها ازایشان به 

تا برعلیه حریفان شان ازآنها . نفع خویش ویا حذب سیاسی خویش استفاده سومینمایند

والی صاحبه والیت دایکندی با وجودیکه خود شان یک خانم : بطور مثال. استفاده نمایند

برعکس با فعالیت های خصمانه ایشانرا به چند دسته . انم ها فکرنماینداند وباید به نفع خ

وازروی تصادف شما شاید با آن شورا ها صحبت کرده باشید که ایشانرا . تقسیم کرد

 .والی صاحب برضد من تحریک کرده اند

نخیرخانم رضایی چنین نیست ازروی تصادف من با خانم هایکه مالقات کرده ام 

نیزازوالی صاحب شکایت داشتند اما از شما همینقدر یاد کردند که آنها با تصادفاٌ ایشان 

 .ریاست امورزنان ارتباط ندارند

درقدم اول با شورا  :بلی کارهای را که والی صاحب برضد ما سازماندهی کرد

های زنانیکه مالقات کرده توانست برایشان این انگیزه را داد که ریاست زنان برای شما 

وعده پروژه وکمک  )ثریتی ندارد وبرایشان وعده های چرب ونرم دادندهیچ نوع مو

این چنین شورا ها برضد ماقرار گرفتند وبعدازآنکه متوجه میشوند که وعده ای  (. ها

 .والی صاحبه همه دروغین است برضد او نیز قرار میگیرند

ینست یک روحیه ای دیگری که درنزد خانم های درسطح دانایی پایین وجوددارد ا

بدهد همان کس دوستش ودر ( مواد خوراکی، البسه وغیره)هرکسی که برایش کمک 

غیرآن برعکس قضیه میباشد اما هرگاه با اشخاصی با سواد باالتر مواجه شوید بیشک 

از ایشان خواهید شنید که ریاست امور زنان دایکندی بدون درنظرداشت طبقه ، پیوند 

 .قراردارد وخواهد داشتسیاسی وسایر تعصبات درخدمت زنان 

وما برکارهای بنیادی برای زنان فکر میکنیم بگونه مثال اززمانیکه من دراین 

پست اشغال وظیفه نموده ام طرح ایجاد چهار فابریکه پروسس بادام ولبنیات را در 

مطرح ساخته ام که حاال عمالٌ کار تعمیر آن ( اکسفام کشور استرالیا)دایکندی با دونر

 .زجمله دوفابریکه درمرکز نیلی ودوفابریکه دیگر درولسوالی شهرستانآغاز شده ا
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برعالوه این دونرکار های جانبی دیگری نیز انجام میدهد مثال درضمن پروسس  

بادام قوریه جات درست میکنند برای اصالح درختان بادام، چراه گاه ها میسازندو بزهای 

 .لبنیات ساخته میشودشیرده را توزیع کرده اند درمناطقیکه فابریکه 

خانم رضایی واقعاٌ کارهای بنیادی وزیربنایی را که بخاطر رشد بنیه اقتصادی 

خانم ها ودرمجموع مردم دایکندی براه انداخته اید درخور توصیف وتمجید است 

وبخاطر طرح وایجاد این چنین پروژه ها به خانم های تحصیل یافته ای همچون شما 

ژه های یادشده کدام برنامه های دیگری را بخاطر رشد برعالوه پرو. ضرورت است

 اقتصادزنان براه انداخته اید لطفاٌ معلومات دهید؟

بلی باوجودیکه درپالیسی کاری ما شامل نیست اما درهربرنامه تجلیل از روزهای 

مثالٌ چندروز پیش .ملی وبین الملی ما نمایشگاه های صنایع دستی را براه میاندزیم 

درجریان . ل از روزجهانی مادر ما نمایشگاه ای صنایع دستی نیز داشتیمدرروز تجلی

 .محفل برای همه شان تحایفی نیز توزیع شد

برعالوه . برعالوه ما در قسمت تفریحی شهر نیلی باغ زنانه ای را ایجادکرده ایم 

برنامه های دیگردراین باغ، ما نمایشگاه دایمی صنایع دستی وغرفه های فروش 

دستی زنان را ایجاد مینمائیم و کوشش کردیم که برای ایجاد این غرفه ها  محصوالت

وزارت  1397دونری را دریابیم اما موفق نشدیم وبالخره آنرا دربرنامه انکشافی سال 

درصدد دونر یابی هستم بطورمثال درقسمت سرسبزی باغ  فعالً . امورزنان گنجانیدیم

با ما همکار خواهد بود و دوحصه متباقی را  (اکسفام )ازسه قسمت دریک قسمت

 .وش گرفته که قراراست کار خود را شروع کننددب (یونیپ)

نام باغ زنانه را بنام شیرین هزاره گذاشتیم که یک مجسمه او نیز درصحن حویلی 

که با سی ونه دختر  1259شیرین هزاره دختر قهرمانی بود درسال .) نقاشی شده است

درزمان حکومت استبدادی امیرعبدالرحمن خان درقریه پاالن این دیگر از همرزمانش 

والیت خود را تسلیم لشکراو نکرده پا به فرار میگذارند و برفراز کوهی باال میشوند که 

دراین وقت شیرین فیصله مینماید به . ازجانب لشکرظالم شاه درمحاصره قرارمیگیرند

ان شاه بسازد مرگ را انتخاب نمایند ایشانرا دستگیر و کنیز ؛عوض اینکه لشکر مفلوک

شده اول شیرین خود را ازفراز کوه رهانید وسپس  عهمه گروپ چهل نفری با او همنوا

 (.همه دوستانش که حماسه چهل دختران را ساختند روح ایشان شاد باد

مه همچنان یک برنامه دیگری را زیردست دارم بنا م پنجشنبه بازار مطابق این 

قتصاد خیلی ها ضعیف دارند و احتیاجات اولیه زندگی خود را با کار پالن زنانیکه ا

روزمره پوره مینمایند فرصت اینرا درخواهند یافت که در قسمت چوک نیلی محصوالت 

 .خود را بفروش برسانند
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خانم رضایی حاال میخواهم از برنامه های ظرفیت سازی وفرهنگی زنان دایکندی صحبت 

 کنید؟

سازی برنامه های آموزشی بزنس پالن را چندین بار دایر کرده ایم تا درقسمت ظرفیت 

با استفاده ازبزنس پالن یک خانمی ولو اینکه  یک تجارت کوچک داشته باشد مسیر 

ما زیاد باالی دختروخانم های جوان و با تحصیل کار میکنیم چونکه . تجارتش را دریابد

برای طبقه متذکره از طریق . واهد شدم این برنامه ها سقیل تمام خضبرای سایرین ه

خیلی ازبرنامه های آموزشی داریم همچنان ما در فراه گیری این برنامه پروموت پروژه 

 .ها تعداد از فعالین زنان را که دردیگر عرصه کارمیکنند شامل ساخته ایم

درقسمت فرهنگی ما برنامه های مختلف اصالحی واجتماعی داریم بطور مثال طوریکه 

مروج ( طویانه)د شما درجریان باشید دروالیت دایکندی فرهنگ مردود گله ستانی شای

که مبلغ گله ستانی در بعضی از ولسوالی های دایکندی حتی بالغ برده لک .است

این فرهنگ مردود مرد ها را به بنست های جدی مواجه . افغانی میگردد 1000000

 : میسازد

 .اف خیلی ها مشکل استزداشتن همچون مبلغ گاول اینکه برای یک پسرجوان دریافت و
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ثانیا اینکه ولو یک مرد جوان قادر براین گردد که مبلغ متذکره را یا بشکل قرضه، یا 

وی بزود . گرودادن مالکیت های شخصی ویاپدری اش ویا هم به قسم سود دریافت نماید

سینه اش را سپر ترین فرصت بعد از ازدواج باید سفرنماید ویا به جبهات مختلف رفته 

اکثراٌ جوانان این والیت به کشورایران نیز مهاجراقتصادی شده اند . سازد وپول دریابد

وبد ترازهمه که یک تعداد اندک شان تاب مشکالت را برداشته نتوانسته وبه مواد مخدررو 

 .میاورند

ه بناٌء همین گله ستانی دراولین مرحله زندگی زنا شوهری؛ زن را ازشوهرجدا ساخت

وفرزندرا ازفامیلش جدا میسازد وازجانب دیگربخاطراینکه فامیل پسرپولی انگفتی را 

ٌ که اورا مانند  بقسم گله پرداخته اند یعنی عروس شان در حقیقت امرخریده اند مسلما

مزدورخود فکرکرده و تا که میتوانند باالیش فشاروارد مینمایند وعلیه عروس شان 

مه دالیل متذکره نا بسامانی های دیگری را نیزدرقبال خود هبذات و . خشونت میکنند

درحال حاضراکثراٌ زندانی های زنان دایکندی به همین . بگونه مثال فرارازمنزل. دارد

 .جرم یعنی کوشش به آغاز جرم زناح دستگیرودرزندان بسرمیبرند

طح چندین برنامه های آگاهی دهی را به س( گله ستانی) بخاطر محواین فرهنگ مردود

مرکز ومراکزولسوالی ها براه انداخته ایم ما وکمیسیون حقوق بشردرقدم نخست این 

ٌ متوجه شدیم که  برنامه ها وورکشاپ ها صرف برای زنان دایر میکردیم اما بعدا

هرقدرسطح آگاهی های زنان باال برود آنقدرموثر نخواهد زیرا درجامعه عقب مانده ما 

بنابراین دلیل ما درادامه برنامه های خود  ؛مردها میباشنداکثرا تصمیم گیرنده درفامیل ها 

 .مردها را نیزذیدخل ساختیم تا اینکه سطح آگاهی ایشان نیزبلند برود

 )همچنان دراین مورد نیزباید دونریابی میکردیم؛ من یک موسسه خیریه ای را به نام

درابتدا . وبه کمک ایشان عروسی های دسته جمعی را براه انداختیم (آسایش جهانی دریافتم

قادر به براه انداختن این عروسی ها درسال یکمرتبه میگردیدیم و بعد ها قادر به براه 

 .معیارهای زوجین قرار ذیل بودند. گردیدیم دورهانداختن دوویا سه 

 سن ازدواج را تکمیل میکردند .1

 گله گیری کامال ممنوع بود .2

 رضایت طرفین یعنی ناکح ومنکوحه باشصت گذاشتن درسند رسمی .3

 موجودیت شاهدین  .4

 تعیین مهریه شرعی  .5

 :با براه انداختن این چنین عروسی ها دودست آورد بزرگی را بدست آوردیم
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برضد فرهنگ گله ستانی یک اقدام بجا صورت گرفت وکمک مالی بزرگ هم از بابت  .1

از لحاظ عدم پرداخت پول اجباری صورت  جلوگیری از مصارف گراف عروسی وهم

 .گرفت

ٌ مردم ازنوع نکاح شرعی آگاهی یافتند و ما بدوردست ترین نقاط والیت دایکندی  .2 ثانیا

دسترسی پیدا نمائیم وحاال حتی ازهمان نقاط دوردست نیز برای ما درخواست کمک 

 .درهمچون موارد میاید

. ازدواج ها و طالق ها بود ف دریک برنامه دیگری را که ما باالیش کارکردیم ضع

وایشانرا متوجه مسئولیت . دراین مورد درنخست با علمای دینی باید تبادل افکار میکردیم

این موضوع را ازشکایات بعضی ازخانم ها دریافتیم، . های ایمانی شان میساختیم

جود مال نکاح ما را خوانده اما سندی و: بطورمثال خانمی به نزد ما شکایت میکرد که

ندارد ویا اینکه خسرم برایم زنگ زده بود که مهریه ات را چند تعین کنیم، گفته بودم 

فریب شده ام طوریکه مهریه من  و هزار افغانی اما یک مدتی بعد متوجه مکر 150000

بعد از مذاکرات ومباحثات با مال ها تصمیم . هزار افغانی تذکریافته بود وامثالهم 50000

ی باید یک مصوبه از جانب ایشان طرح گردیده عبخاطر یک نکاح شراینکه : گرفته شد

 .و بخاطر طرح یک سند رسمی اقدام صورت گیرد

مصوبه ترتیب شد ودرحضورداشت مسئولین څارنوالی ها ومحاکم ولسوالی ها، مسئولین 

فیصله شد درصورتیکه یکی . جنایی قوماندانی های پولیس ولسوالی ها  به تصویب رسید

ها بدون خانه پری فارمت منظور شده دست به انجام عقد نکاح زوجین میگردد از مال 

ٌ متخلف قرارداده شده ومورد م  .خذه قانونی وعدلی قرار میگیردا

برعالوه آگاهی دهی مردم از طریق مکاتب و تبلیغات علمای دینی ازپیامد های شوم 

بزرگ فرهنگی ما شمرده عنعنات مردود و ساختن باغ زنانه نیزازجمله دست آورد های 

 .میشود

محترمه رئیسه صاحب میشود درمورد میزان خشونت ها علیه زنان را دراین والیت 

 معلومات دهید؟

ما یکصووپنجاه قضیه  1394درسال . بلی هرگاه دوسال اخیررا مورد مقایسه گیریم

قضیه رسید درحالیکه درسالجاری که ما  164این آمار به  1395داشتیم؛ درسال 

قضیه دراداره ما ثبت گردیده است که دراین  50رشروع ربع دوم آن قرارداریم تا حال د

این بدین معنی نیست که افزایش . را نیزداریم(قتل وخودکشی ) میان قضایای خیلی حاد 

 ً درحالت صعود است ، بلکه بدین معنی است که حاآل  میزان خشونت های ثبت شده حتما

رعی وقانونی شان باال رفته با کوچکترین موارد خشونت سطح آگاهی خانم ها ازحقوق ش

به ما مراجعه نموده وقضیه شانرا ثبت مینمایند ومتاسفانه چیزی را که ما حراس داریم 
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قضیه های خشونت های شدید وخفیف است که بنابرملحوضات مختلف سرپوشیده مانده 

 .واصالٌ ازآن آگاه نمیگردیم

ماتی که ازقضیه های ثبت شده خشونت ها علیه زنان خانم رضایی نظر به تجارب ومعلو

کسب کرده اید، میتوانید بگوئید که این قضیه ها؛ قضیه های خشونت مردها علیه زنان 

 است ویا زن ها علیه خود زن ها؟

مستقیماٌ مرد هاست که علیه زنان شان خشونت کرده اند اما بصورت غیرمستقیم میتوان 

وارد خشونت علیه خانم هایشان مادران وهمشیره گفت که محرک اصلی مردان درم

تحقیقات اخیر ما نشان میدهد که اکثریت قضایای . هایشان بوده است خصوصاً مادران

وعروسش به میان آمده ( خشو)خشونت از همین موضوع خصومت ها میان خسرمادر

امیل خسر مادرمیخواهد حاکمیت ف. ومتاسفانه پسرفامیل دربین دوسنگ آرد میشود. است

را از هرلحاظ طوری درکنترول داشته باشد که به اصطالح بدون اجازه او حتی کسی 

تنقس کرده نتواند درحالیکه عروسش منحیث یک شخص بیگانه ودارای همه حقوق 

انسانی میخواهد آزاد باشد دربعضی موارد، خسرمادربه اندازه درفامیل شخصی فرزند 

ش توقوع دارد تا تمامی معاش ویا درآمد فامیلی وعروسش مداخله میکند که حتی از فرزند

اش را برای اوبسپارد و فرزندش اجازه خریدن یک جوره لباس را نیز برای خانمش 

این موضوع خود بخود باعث نارضایتی عروس شده و تبدیل به منازعات . نداشته باشد

نمش ویا ودراین کشمکش ها فرزند فامیل مجبور است که یا ازخا. وکشمکش ها میگردد

 :وبه یکی ازعوامل ذیل برمیخورد. از مادرش طرفداری نماید

 دربعضی ازموارد علیه هردوی شان خشونت میکند وخودش نیز جزمنازعات میشود .1

 دربعضی موارد اندک، طرفداری از خانمش را میکند .2

 دربعضی از موارد طرفداری از حق مینماید  .3

ویک اصطالح دربین مردم عام است اما دراکثریت از موارد از مادرطرفداری کرده  .4

، وبرای خانمش حق نمیدهد که حتی یک حرف (خانم صد تاست اما مادریکی: ) اینکه

خانم باید بسوزد وبسازد به اصطالح .بخاطردفاعش علیه خسرمادر ازدهن بیرون سازد

 (.به هردولیکه فامیل خسرانش میزندبرقصد)دیگر

نزد ما ثبت شده وقضیه اش زیرنظارت یکی از موارد خشونت شدید ووحشتناکی که 

یک خسرمادر با دخترش دست را یکی ساخته وبه اندازه ای عروس : قراردارد اینست که

بعداٌ همین . شان را لت وکوب میکنند که او تاب خشونت شانرا نیاورده و به قتل میرسد

جنایت شان  اما ازقضا. قاتلین برجسد مقتول وزن بزرگی را بسته وبه رودخانه می افگنند

 .افشا شد وجسد درباالی آب نمایان گردید
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خانم رضایی نظر به تحقیقات که من نموده ام فقر اولین مشکل برای فامیل هاست 

وطوریکه شما نیز درجریان صحبت هایتان یاد آور شدید، شخصیکه تازه ازدواج کرده 

 .قرضدارشده است( گله ستانی و مصارف عروسی) و ازسبب عنعنات مزخرف

دیگرچاره ای ندارد بجز ازاینکه خانمش را به خانه پدری اش ببرد وانهم خانه ایکه 

باشندگانش درزیر خط فقرزندگی میکنند وبرعالوه مشکالت روانی ناشی از جنگ 

هرقدریکه زن ها باهم دریک فامیل نزدیک باشند . وغریبی صد ها مشکل دیگرنیزدارند

فکرکنید چند زنیکه . کشیده گی ها بیشترمیگرددوبین شان تداخل باشد به همان اندازه 

دریک دهلیززندگی میکنند از یک مطبخ ویک تشناب بدرفت وحمام استفاده میکنندو 

مجبور اند که باالی یک دسترخوان غذا بخورند وهرکدام شان چندین اوالد دارند؛ 

ه درحالیک. چطورمیتوانند که بدون خشونت ودریک فزای مصلحت آمیز زندگی کنند

سالگی میرسد کلید خانه مستقل برایش  18درجوامع اروپایی وقتیکه یک جوان به سن 

داده میشود این جوان بعد ازاینکه عروسی میکند تمام شرایط زندگی برایش محیا است 

ونیزضرورت ندارد که خانمش را مجبور به زندگی با مادر وخواهرانش در یک حویلی 

 .وامع غربی میزان خشونت ها علیه زنان کم است ویا اپارتمان بسازد بنابراین درج

وهمچنان من دریافتم برعالوه زنانیکه سطح تحصیلی ودانایی شان کم است ودرمسایل 

فامیلی بازنانیکه درارتباط اند مشکل دارند بلکه در میان طبقات باسواد وتحصیل یافته 

ترش نصیحت کند ویا بگونه مثال هرگاه مادری برای دخ. نیز چنین مشکالتی وجود دارد

حتی باالی دخترش قهروغضب شود برایش بی تفاوت است ویا کمترباالیش اثر میگذارد 

اما وقتیکه خشو سنویش را نصیحت کند ومتوجه کدام اشتباهش بسازد خیلی زیاد عصبانی 

برعکس قضیه خشو با دخترانش آنطوری برخورد مینماید که با . وناراحت میگردد

ابه تیغ برانیست که بروجود وی ثکترین حرف عروس به معروسش نمیکند وکوچ

وتعداد خوشوها وعروسانیکه یک دیگررا ازدل وجان بپذیرند خیلی ها کم . فروبرده است

ما هرکدام باید به نوبه خود در این موارد کارکنیم، . است وشاید هم وجود نداشته باشد

شود، فلم ها ودرامه های  ورکشاپ ها وسیمینارهای دایرگردد، کتاب ومقاالت نوشته

بیشتری نوشته شود وبه هرطریقیکه میشود این تعصبات وخشونت ها را باید محو نمائیم 

 میخواستم نظرشما را دریابم؟. 

بلی من هم با شما موافقم وطوریکه گفته آمدیم یکی ازعوامل مهم خشونت ها خصوصاً 

کثراٌ موضوعاتیست که شما وقضایای خشونت دراین والیت نیز ا. درمیان زنان فقراست

 .به آن اشاره کردید

تشکرخانم رضایی مباحثات خیلی جالب وآموزنده ای درجریان مصاحبه داشتیم هرگاه 

 کدام حرف ناگفته ای مانده باشد لطفاٌ تذکردهید؟
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اولترازهمه از شما منحیث یک نویسنده ازصمیم قلب تشکرمیکنم ازاینکه درمورد زنان 

ً تحقیقات میکنید مسل که کتاب شما دراین خصوص خیلی باارزش خواهد بود وموفقیت  ما

 .های بیشتری را برایتان خواهانم

دوم اینکه وزارت امورزنان وریاست های والیتی امورزنان درمسیر درستی روان اند و 

من منحیث یکی ازروسای والیتی این وزارت برای زنان این پیغام را دارم که ما برایتان 

ا می آموزانیم ولی هرگزازما توقوع اینرا نداشته باشید که برایتان ماهی ماهی گرفتن ر

بدهیم و وزارت ما با ریاست های والیتی آن پالیسی سازاست و با دونرهای مختلف 

دربخش های مختلف سروکارداریم که با تطبیق این پالیسی ها  وبا کمک دونرها وضیعت 

 .با وجود همه موانع موفق خواهیم شد و انشاله. زندگی زنان را باال خواهیم برد

 با احترام

03.04.1396 

 :دایکندیوَلیت مصاحبه با زنان خشونت دیده 

سپاس گذارم از خانم ذکیه رضایی رئیسه شورای زنان والیت دایکندی که زمینه این 

 :شروع میکنم درنخست سواالت خود را از خانم بی بی نازی. مصاحبه را فراهم ساختند

 درمورد مشکل تان واینکه چرا درخانه امن زندگی میکنید معلومات دهید؟لطفا 

ازاینکه شوهرم معتاد مواد مخدر . من سه سال قبل عروسی کرده واکنون دوطفل دارم 

گردیده و خرچ وخوراک ما را داده نمیتواند ونیز ازدواج دوم کرده نمیتوانم با وی زندگی 

 .اهم ازوی طالق بگیرممشترک خود را پیش ببرم بنابران میخو

خوب برای اخذ طالق تا حال به کجا مراجعه کرده اید ونیزحاالکارتان به کجا رسیده 

 است؟

بلی برای مرتبه اول به دفترحقوق بشر مراجعه کردم درست یکسال قبل، آنها مرا به 

ریاست زنان معرفی کردند اکنون  درخانه امن زندگی میکنم؛ کارمندان اجتماعی خانه 

با ما درپیشبرد کارهای ما کمک میکنم قضیه من اکنون درمحکمه است ( یا حمایت) امن

 . ومنتظرسرنوشت خود میباشم

آیا اطفالت اکنون با خودت یکجا زندگی میکنند ونیز بخاطراینکه بین شما جدایی رخ ندهد 

 وشوهرت اعتیاد را ترک کند خسرانت کدام اقدام ویا کوشش کردند یا خیر؟
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زد خسرمادرم زندگی دارند، بلی خسرانم کوشش کردند اما برای آدمیکه یکبار اطفالم درن

 . معتاد شود دیگرراه برگشت نیست

 آیا کسانی دیگر هستند که خودت را کمک کنند؟ مانند پدرومادر وسایراعضای فامیل؟

 .نخیر هیچ کسی ندارم برای کمک؛ پدرم فوت کرده ومادرم نیز درقصه من نیست

نازی شما یک زندگی تراژیدی را گذشتانده اید چی تصمیمی دارید زمانیکه خانم بی بی 

طالق بگیرید چی قسم زندگی خویش را پیش خواهید برد چون درآنزمان شما نمیتوانید 

 حتی درخانه امن زندگی کنید؟

من نمیدانم اینکه تقدیر با من چی خواهد کرد من حتی درمورد آینده ام نیتوانم تصمیمی 

 ؟ینم که چی پیش میایدبگیرم بب

حاال نوبت میرسد به خانم معصومه او نیزازجمله کسانی است که مورد خشونت فامیلی 

 قرارگرفته معصومه جان شما چی مشکل دارید؟

 .من ازخانه فرارکرده ام

 میشود درمورد دلیل فراروچگونگی آن معلومات دهید؟

دوسال پیش نامزد شدم ازاینکه درمورد با من هیچ مصلحتی صورت نگرفته بود من 

وقتیکه نامزدم از موضوع آگاه شد شروع کرد . ازاول با این پیوند نامزدی مخالف بودم 

به تهدید نمودن بنده وباالخره من از خانه فرارکردم، خودم را به دفتر حقوق بشررسانیدم 

 .ان نیز معرفی کردند واکنون درخانه امن زندگی میکنمآنها مرا به ریاست امورزن

من با پسری دیگری آشنا شدم ومیخواستم به میل خود با او عروسی کنم وبه هیچ وجه 

نمیخواستم با کسی که پیوند نامزدی ام بسته شده است به عقد نکاح درآیم موضوع را با 

ن مرا درک نکردند واکنون والدین وسایراعضای فامیلم نیز درجریان گذاشتم اما ایشا

 .میخواهم با میل خود به این پسریکه فرارکرده ام ازدواج کنم

 درمورد این پسریکه خودت میخواهی با وی عروسی کنی به چی اندازه معلومات داری؟

بلی او ازمنطقه خود ماست، باسواد است وتا صنف دهم  درس خوانده، من خودم نیز تا 

همه بیشتراویگانه کسی است که مورد پسند من است وما صنف هشتم درس خوانده ام از

 . حاضریم که همه موانع را پشت سرگذشتانده وبشکل قانونی وشرعی باهم ازدواج کنیم
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وقتی که مافرارکردیم درآنزمان یعنی یک سال قبل من سن قانونی ام را برای عقد نکاح 

ریاست زنان معرفی گردم پوره نکرده بودم واین مسئله باعث شدکه از دفترحقوق بشرب

درجریان صحبت های ما خانم رضایی معلومات . واکنون درخانه امن حیات بسرمیبرم 

درفامیل معصومه تمام اختیارشان  بدست مادرکالنش بود همین » بیشتری ارائه نمودند

خانم تصمیم به نامزادی معصومه بدون پرسان از خودش ویا شخصی دیگری میگیرد 

یسازد وقتیکه معصومه میخواهد از این نامزدی سرباززند ونام کسی ووی را نامزاد م

دیگری را بخاطر ازدواج با خودش یاد کند مورد تهدید اعضای فامیل ونامزدخود 

که با شخص دلخواه اش فرارکند اکنون ما تذکره وی را  دومجبور میگرد. قرارمیگیرد

موضوع را به محکمه محول خواستیم ازاینکه اکنون اوسن قانونی خودرا پوره کرده 

ساخته ایم که عنقریب نکاح شان درحضورشاهدین وبصورت قانونی وشرعی صورت 

ناگفته نماند که نامزد قبلی معصومه برعالوه خودش وپسریکه میخواهد با . خواهد گرفت

 «. اوازدواج نماید حتی بریاست زنان، ریاست حقوق بشر ومحکمه نیز اخطارداده است

خشونت صورت گرفته وبه حق خود نرسیده  وز با خودداریم که علیه اخانم دیگری نی

 .بنام نازدانه خانم محترم میشود ازمشکل خویش صحبت کنید ستا

شوهرم از یکسال وشش ماه بدینطرف ازنزد ما فرارکرده است یک سال خانه پدرم زندگی 

اسفانه اکنون میکردم ایشان مرا ازخانه بیرون کشیدند وبه خانه خسرم فرستادند ومت

 .ودرخانه امن زندگی میکنم. درخانه خسرنیزبرایم جای نیست

 نازدانه خودت میدانی که شوهرت درکجا است آیا کدام معلوماتی دریافت کرده ای؟

نخیرصرف همینقدرمیدانم که بگفته خسرمادرم پسرش درایران بسرمیبرد ومعتاد شده 

 .است

دم دردایکندی فامیل دختر پول زیادی را بنام گله خانم نازدانه قرارمعلوماتیکه دریافت نمو

میستانند ومصارف عروسی نیزگزاف است همین دلیل باعث میگردد که مردان بعد از 

عروسی به کشور های دیگر بخاطر کسب پول میروند تا پول های قرضداری شانرا 

 بپردازند آیا شوهر شما نیز به همین دلیل به ایران رفته است ویا خیر؟

رپدر من نیز گله ای زیاد میخواست باالخره من با شوهرم فرارکردم زیرا او پول گله نخی

 .را نمیتوانست دریابد

 نازدانه دربغل شما یک طفل نیز است این طفل ازشماست وچقدرعمردارد؟

 .بلی این طفل یک ونیم ساله است وازمن است
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 آیا این طفل را پدرش دیده است یا خیر؟

بود که پدرش در شفاخانه معتادین درکابل بستری بود وقتی که او بلی طفلم چهل روزه 

 .به نزد ما آمد یک هفته با ما بود بعدا ازنزد ماگم شد

حاال که شما درخانه امن بسرمیبرید چی توقوع از ریاست زنان، حقوق بشرومحکمه 

 دارید؟

کنون به فکرخود من اکنون طالق میخواهم اما بازهم به سوی آینده نا معلومی روان هستم ا

 .آنقدرنیستم که به این طفلکم می اندیشم زیرا اوهیچ گناهی ندارد

به نظر خودت آیا فرارازمنزل کار خوب است ویا خیر وپیغامت برای سایردخترانیکه 

 فریب اشخاص مجهول را میخورند وازخانه فرارمیکنند چیست؟

هیچ ازایشان شناخت  فرارکردن ازمنزل هیچ کاری خوبی نیست خصوصاً با پسرانیکه

قبلی نداشته باشی، اگر با آته خود مشکل داشتی میتوانستی از آیه خود کمک بخواهی ویا 

باالخره کسی پیدا میشد که مرا کمک کند . ازخاله، عمه، کاکا ، ماما ویا سایرخویشاوندان

میبود کسی دریافت میشد ( پدرم)تا شوهرم را خوب بشناسم اگرموضوع گله ستانی آته 

را قناعت دهد هرگاه ایشان نمی پذیرفتند وبه ( مادرم) که مرا خواستگاری کند وآته وآیه

اخذ گله اسرارمیکردند بازهمان وقت میشد که به کمک یکی ازاقارب نزدیک با شخص 

 .مورد نظر خود به محکمه مراجعه کرده ومشکل را حل میکردیم

نمیدانم که به .م حاال سودی نداردکه پشیمانی ا! حاال سخت پشیمان هستم اما صد افسوس

کی دست درازکنم وکی مرا کمک خواهد کرد مانند مسافری هستم که دردشت وبیابان راه 

خود راگم کرده ودرحالت یاس ونا امیدی حتی توان راه رفتن را ندارد ودرلحظات 

  .اخیرزندگی اش منتظر مرگ است وبس
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 :ازوَلیت هرات مصاحبه با حاجیه سوسن بهبودزاده

 

 1397میزان سال  27تاریخ 

معرفی نموده ودرمورد فعالیت ها  اً خانم بهبود زاده لطفا خود را مختصر: سوال

 وسابقه کاریتان صحبت نمایید؟

درنخست قبل ازاینکه به صحبت های بیشترم بپردازم شما را به شهرهرات خوش 

 .رمورد زنان تشکری میکنمآمدید گفته واز اقدام عالی تان بخاطر نوشتن کتاب د

 1353من همانطوریکه گفتید بی بی حاجی سوسن بهبودزاده هستم متولد سال 

والیت هرات تعلیمات وتحصیالت عالی ام را درشهرکابل سپری نموده ام اما نظربه 

به والیت هرات برگشتیم وبه زندگی خود ادامه دادیم  1369وضیعت بد امنیتی در سال 

ه مکتب را خالص کردم فرصت اینرا در نیافتم که به تحصیالت متاسفانه در سالیک

 .عروسی کردم 1370عالی ام بپردازم ودر سال 
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دردوران حکومت طالبان کدام مصروفیت خاصی نداشتم بعد از شکست حکومت 

طالبان ودردوره حکومت حامد کرزی وبا ایجاد زمینه های رشد زنان از طریق 

ل دررشته زبان انگلیسی پوهنتون تعلیم وتربیه حکومت وجامعه جهانی شامل تحصی

تا ختم تحصیالت  1381شدم همزمان با آن بشکل داخل خدمت معلم بودم واز سال 

 .به وظیفه مقدس معلمی ادامه دادم 1386عالی ام یعنی سال 

دربخش ارتقای ظرفیت میتودولوژیک معلمین شامل  CHAسپس در پروژه 

کارشدم وهمچنان این پروژه درتشکیل شورای انکشافی درداخل مکاتب وتشکیل حلقات 

سال در دفتر متذکره به حیث تیم لیدر  4وتقریبا . آموزشی برای معلمین کارمیکرد

 .کارکردم

نان بود شامل که نیز یک دفتر انکشافی برای ز RWDOAبا ختم پروژه در دفتر 

گردیدم بحیث معاون دفتر و سینیور ترینر در بخش جندر وتقریبا یک هزار خانم را 

بعداٌ شامل پروسه رقابت . تحت پوشش داشتیم واین فعالیت هایم برای دوسال ادامه یافت

های آزاد سیستم اصالحات اداری در چوکات ریاست تعلیم وتربیه والیت هرات 

وچهار سال تمام در این بخش به . ی بررسی آنریاستمنحیث رئیس عموم گردیدم

وظیفه ام ادامه دادم که برعالوه وظیفه اصلی بسیار مسئولیت های دیگر نیز بدوشم 

درجریان کار ازخود برازندگی های زیادی تبارز دادم وبا موفقیت تمام دوره . بود

 .کاری ام را با افتخارات زیاد اکمال کردم

پیشرفت های زیاد داشته باشم، محیط کاری ام یکنواخت من عالقه مند بودم که 

نباشد واز سوی دیگرارتباطاتم را گسترده سازم بنابرآن وقتیکه پروژه زنان برای زنان 

WOW  والیت هرات از من تقاضا کردند که در پروژه شان منحیث پروجیکت منیجر

 .شان لبیک گفتمایفای وظیفه نمایم از پست قبلی خود استعفا کرده و به خواست ای

طوریکه .در پروژه زنان برای زنان تمرکز کاری ما روی زنان زندانی بود 

زنانی تازه آزاد شده اززندان  وبدون سرپرست را دریک شیلتر بنام خانه امید جاه 

گزین میساختم الی رفتن دوباره شان به اقامت گاه اصلی شان ونیز دریک پرورشگاه 

، ما اطفال را از زندان به پرورشگاه  فل را داشتنفرط 110ایکه گنجایش پرورش 

همچنان دفتر ما برای خانم های رها شده وکیل قانونی داشت که شخص . منتقل میساختیم

متذکره با فامیل زندانی رها شده صحبت میکرد تا حاضر گردند زندانی تازه آزاد شده 

ایم اخطاریه ها وتهدیدات اما در جریان کار بر. را دوباره به آغوش فامیل شان بپذیرند

ام برهم خورده بود این از جانب اشخاص وگروه های مختلف میرسید وآرمش فامیلی 

 .مننیز خدا حافظی ک  WOWبا کاریکسال باعث شد که بعد از
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سال بدینسو یک انجمن اجتماعی را ایجاد کردم تحت نام مادر ، البته انجمن  5واز 

مامی کارمندانش که تعدا د شان به یکصد ما بصورت رضا کارانه کار میکند وت

نفرمیرسد رضا کاراند و دست آورد های چشم گیری داشته ایم، البته یک سوالی نزد 

همه خلق خواهد شد که چگونه احتیاجات ومصارف انجمن را پوره میکنید در حالیکه 

ا در کدام ارگان ویا موسسه نیز شما را کمک نمیکند؟ در پاسخ باید بگویم که دفتر م

تعمیر شخصی خودم موقیعت دارد وشخص خودم با تمامی کارمندان ما از نگاه 

ً بانوان هرات  اقتصادی مشکل نداریم بنا یگانه خواست ما خدمت به مردم خصوصا

 .است

شاعرونویسنده ام هستم و معلم اصلی زندگی ام مادرم است که تقریبا یک سال 

سال از عمر عزیزش را تعلیم اوالد  33وی .وشش ماه قبل از امروز وفات نموده اند

سال هم در اداره میرمنو تولنه و ریاست امور زنان خدمت  13وطن سپری کردند و 

 .کرده اند که با تشکیل ریاست زنان هرات سمت ریاست این اداره را بدوش داشتند

طوریکه شما بیان داشتید همیشه در تالش پیشرفت، کسب تحصیل و خدمت : سوال

. م خصوصاً زنان بوده اید و موفقیت های زیادی نیز  نصیب تان شده استبرای مرد

یک موضوع ایکه مانع پیشرفت های زنان درساحات مختلفه میشود زندگی بعد 

واشخاص دیگری در )وطوریکه شاهدیم یک تعداد از شوهر ها .ازازدواج شان میباشد

 .مانع پیشرفت خانم هایشان میگردند( فامیل شان

 در زندگی کاری تان با همچون مسایل برخورده اید؟آیا شما 

من از شوهرم ، برادرانم وسایر افراد در فامیل سپاس گذارم که همیشه مرا  

با . حمایت کرده اند وبزرگترین رهبر والگوی زندگی من مادر مرحومه من بوده است

ودر . برسانماین حمایت ها من توانستم دودوره تحصیالت عالی ام را موفقانه به پایان 

هردودوره تحصیلی ام در بخش تعلیم وتربیه و علوم سیاسی حمایه شوهرم بصورت 

زندگی در خانواده مکلفیت های خاصی را برای زنان . مستقیم همرای من بوده است

مشخص ساخته است که بدو بخش اساسی مکلفیت های داخل خانه وبیرون از خانه 

طوری بایک برنامه وتقسیم اوقات منظم این هرگاه یک زن بتواند . تقسیم شده است

 ً که ممانعت ها هم برمقابل او کم خواهد بود اما بازهم  فعالیت ها را مدیریت نماید طبعا

 .همین زن خواهد بود که با دالیل قناعت بخش موانع را از مقابل خود برکنار سازد

به تعلیم وتربیه  سال سن دارد اما توانستم 24من پنج اوالد دارم بزرگترین اوالدم 

اوالدهایم که یک مکلفیت بزرگ برای مادران است برسم دودختر بزرگم تحصیالت 

عالی شانرا در رشته طبابت به پایان رسانیده اند، یک پسرم محصل حقوق وعلوم 
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سیاسی است، یک دخترم اداره ودیپلوماسی میخواند واول نمره درپوهنتون هرات است 

رد دریکی از مکاتب خصوصی هرات درس میخواند واز سال دا 13وپسر خوردم نیز 

 . صنف اول تا هفتم اول نمره صنف خود میباشد

همچنان من مکلفیت های داخل خانه را طوری تنظیم میکردم که منحیث یک مادر 

ویک خانم هیچ نوع خالی کاری از عدم موجودیت من در جریان مصروفیت های 

بگونه مثال غذای چاشت را قبل از قبل آماده . دبیرون از خانه ام متوجه فامیلم نگرد

میساختم ودر یخچال جابجا میکردم، شب ها حتی تا نیمه های شب بیدارخوابی میکردم 

تا لباس شویی و اوتو کاری را انجام بدهم کمتر به مهمانی ها میرفتم و از مسایل سپری 

همه فعالیت ها آسان  رای اینجدرحقیقت ا. کردن اوقات تفریحی کامال فاصله گرفته ام

نیست اما من توانستم که از عده این کار ها برایم و امروز میخواهم از این بیشتر 

 .موفقیت داشته باشم و با فعالیت های بیشتر سیاسی موفقیت های بیشتری کسب نمایم

در نزد بعضی از منحرفین و اشخاصیکه از واقیعت اسالم آگاهی ندارند : سوال

و احکام اسالمی برایشان . دارد که اسالم مانع پیشرفت زنان میگردداین مفکوره وجود 

شما که به زیارت بیت هللا شریف نیز مشرف . این مجال را نمیدهد که پیشرفت نمایند

شده اید تا حال در زندگی شخصی وکاری تان به کدام مسئله ای برخورده اید که احکام 

 شرعی ممناعتی برایتان پیش کرده باشد؟

. با احکام شرعی اش خود یک پوشش برای حفظ شخصیت یک زن است اسالم

قبل از اینکه به زیارت بیت هللا شریف نیز بروم روی سری میپوشیدم ومطابق ن م

پوشیدن . احکام شرعی روسری ام را طوری میپوشیدم که موهایم از زیر آن دیده نشود

ای من یک مصئونیت روسری را من برای خود یک محدودیت تلقی نمی کردم بلکه بر

منحیث بزرگترین درس برایمان در جریان تحصیل وکاری ام اینست که هرگاه . بود

یک دختر ویاخانمی خود را درچوکات اسالمی داخل ساخته ومطابق احکام واالی آن 

اما . خود را عیار سازد هیچکس وهیچگاه نمیتواند برای او مزاحمتی خلق نماید

نداشت، فیشن ولباس مناسب نپوشید وحرکات نا برعکس هرگاه زن حجاب درست 

مناسب داشت مورد توجه مردان بالهوس قرار گرفته و حتما از او به حیث ابزار 

 .خوشگذرانی استفاده میشود

سال بدینسو در محیط های که اکثریت همکارانم  15من خودم شخصا از مدت 

ب ادای فرایض دینی بطور مرد بوده اند کار کرده ام اما طوریکه گفتم پابندی به حجا

مثال نماز خواندن وروزه گرفتن مرا از چشمهای شیطانی مصئون ساخته وهیچگاه 

من نه بقره بسر میکنم ونه هم چادری با یک . انگشت انتقاد بطرف من دراز نشده است
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روسری تمام ویک چپن معمولی از خانه بیرون میشوم اما هیچگاهی به موضوعات 

 .ث اذیت وآزار من گرددبرنخورده ام که باع

درحقیقت اسالم ندارد هیچ عیبی    هرچه عیب است در : شاعری گفته است

 .مسلمانی ماست

من در جریان مصاحبه هایم  :خانم بهبودزاده از موانع درزندگی تان بگویید: سوال

مواردی را دریافته ام که زنان مانع پیشرفت خود زن شده است شما به همچون مسایل 

 اید؟ برخورده

سال عمری که دارم از هیچ نگاهی به کدام  43سالیکه کار میکنم ودر 19مه در 

خوب مشکالت عمومی . ممانعتی نه ازطرف فامیل ونه بیرون از خانه بر نخورده ام 

 .مملکت که برای همه واضح است بوده اما مشکل خاصی نداشته ام

بصورت )خانم بهبود زاده  شما در شهر هرات کدام مشکالت را میتوانید : سوال 

انگشت شماری نمائید که مانع رشد وپیشرفت وخشونت ها علیه ( تفسیم بندی مختصر

 زنان میگردد؟

همچنانیکه عنوان کتاب شما بیان میدارد عنعنات ناپسند جامعه است که  .1

مثال حرف بد مرد ساالری، ازدواج . تاز نسل به نسل وسینه به سینه انتقال یافته اس

درهرات ما قضیه های داریم که ) اطفال پایینتراز سن قانونی، طویانه یا پیشکش گزاف

دختران در بدل پیشکش های گزاف حتی برای مردانی به نکاح در میایند که سه ویا 

چهار زن دیگر را درقید نکاح خود دارند بدون درنظرداشت تناسب سنی وسایر 

هم اکنون نیز مانند سابق به ) ، ممانعت دختران ازادامه تحصیالت عالی(عاتموضو

دختران اجازه داده نمیشود که بیشتر ازدوره ابتدایه مکتب ویا مدرسه به تحصیالت 

 (.بیشتر بپردازند

که بنوبه خود با حث نا مالیمات و مشکالت : وضیعت بد اقتصادی .2

 .روانی افراد میگردد

افغانها خصوصاً هراتیان به ایران مهاجرت کرده دومیلیون از بیشتر  .3

بی خانگی، بی : که این مهاجرت ها نیز عامل بعضی از نقایص دیگر میشود مثال. اند

متاسفانه در هرات مزارع زیاد کشت کوکنار وجود ) تحصیلی واعتیاد به مواد مخدر

که با تاسف  نفر معتادین در این والیت ثبت وراجستر شده است 130000 دارد وحدوداً 

معتادین را زنها تشکیل میدهند شما خود میتوانید تصور کنید که از همین یک  35%

در کشور ما که معتادین ازهیچ نوع . پدیده شوم چی عوامل بد بختی دیگر ببار می آید
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حقوق برخوردار نیستند بخاطر بدست آوردن مواد مخدر و امرار حیات شان به چی 

، سرنوشت فامیل ها واوالد های معتادین در چی حالتی قرار جنایاتی که دست نمیزنند

 .............و.( میگردد

تامین ) دولت نتوانسته بر اقتصاد مردم کنترولی داشته باشد: سایر موارد .4

خارجی از جانب فساد ی ، حیف ومیل میلیون ها دالر کمک ها (معیشت و اشتغال زایی

خاصتا برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی از جمله حیف ومیل شدن پولهایکه )کاران 

، مصئونیت های اجتماعی وحرمت ها نیز در افغانستان ضعیف (زنان کمک شده بود

شدند، فرار یک تعداد از قشر روشن جامعه بنابر عوامل یاد شده، انحصار نمودن زنان 

که این خود باعث افزایش ) در زیر چادری وبرقه ودر کنج چهار دیواری خانه ها

همه وهمه مواردی (شونت هاعلیه زنان، خود کشی زنان وفراراز منزل شان میگرددخ

 .اند که ضمینه های عقب مانی زنان وخشونت ها را بار می آورند

از : رشد بی اندازه فرهنگ بیگانه ها از طریق رسانه های تصویری .5

بعضی سریال اینکه مردم دارای سوادکم وقدرت درک پایینتر استند از جنبه های منفی 

ها وفلم هایکه از طریق تلویزیون های مختلف نشر میشوند استفاده میکنند وروال 

متاسفانه وزارت حج واوقاف ووزارت . زندگی اجتماعی شانرا متضرر میسازد

ونیز توسعه کیبل های . اطالعات وفرهنگ نیز در این موارد با بی تفاوتی عمل میکنند

طفال ونوجوانان این فرصتی را محیا ساخته که ماهواره ای بدون کنترول برای ا

هرچینل اخالقی ویا غیر اخالقی را در هرفرصتی حتی تا نیمه های شب به تماشا 

 بگیرند وزمینه ساز انحرافات اخالقی شان گردد

در کشور های پیشرفته مردم زیاد مصروف هستند و از انترنت نیز  .6

فاده میکنند اما در کشور ما متاسفانه صرف به حیث وسیله ارتباطات سالم اجتماعی است

بدسترس قرار گرفتن انترنت بدست هرکس حتی اطفال نیز گمراه کننده است خصوصاً 

 .کسانیکه فرهنگ استفاده از این وسیله را نمیدانند

خانم بهبود زاده در البالی صحبت هایتان به بسیار موارد بارز پرداختید : سوال

همین حاال : فرهنگ های بیگانه  باید بی افزایم اینکه یک حرفی را در ارتباط با رشد

پروژه های بسیار بزرگی مصروف فعالیت های خصمانه ای شان اند تا فرهنگ و 

اخالقیات اسالمی اتباع کشور ما را منحرف سازند ومتاسفانه اکثریت رسانه های 

 .تصویری را موسسین همین پروژه ها تمویل میکنند

. تان شما تعریف کردید که شاعر وقلم بدست نیز میباشیددر البالی صحبت های  

 لطفا نمونه های از کالم تانرا با ما شریک سازید؟
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سروده بودم با شما  1396-9-9با کمال میل یک پارچه از شعرم را که بتاریخ 

 :شریک میسازم

 من از زندان نمیترسم                            

 ن و ازهردرد بی پایان نمی ترسم     من از هجران من از حرما      

 من از پستی من از نیستی و از اوضاع بی سامان نمی ترسم      

 ــرد      ـــکچسان باور کنم امواج سرد زندگی با من چی غوغا        

 ولــی با این همه بی مهری اش از سردی طوفان نمی ترسم       

   گینم      ــــــــــــــــــوش سنغــــریو  نا بسامانی خراشیـــــد گ       

 ولــــــــی با گوش سنگین از صدای رعشه اسپان نمیترسم        

 غ استـــــــــــــــــعمار    ــــــــسرم را بار ها بـــــردند زیر تی       

 سرباران نمیـــترسم زنــــــــم من با همه بی باوری ها از       

 الی شهر خود گشتم بر آسایش فــــــــــــــــــرزند      ـــــــــج       

 جال بودن برایم سخت لیک از حال دسترخوان نمیتــرسم       

 اکم ز سوز ودرد آگـــــــــــــنده       ـــــــــسکــــوت سرد غمن       

 جدا از اینهمه من از سکوت سرد سرگندان نمیتـــــــــرسم      

 ت گرفتارم    ــــــــبه زندان بنام زنـــــــــــــــــــدگی عمریس      

 ــمساست از آن مردزندانبان نمی تر بدان چون روح آزاد      

 م گشت سوسن معنی اش گشت درد تنها یــــــی     ـــــچونام       

 ولی با هر معانی ازدم رگبــــاربد خواهان نمی ترســــــم      
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 وبرعکس شعری سرودم تحت عنوان من میترسم

                          من میترسم                                 

 من از اهنگ من از فرسنگ من از همراه خوش آواز میترسم   

 ـمبی احساس میترس ن من از یارانمن ازدرد ومن ازدرمـــــا 

 م پردرد ولی آغشته با امید روز وصـــــــــل         ـــــدلم پرشور تن

 میترسـممن از احساس من ازپروازمن ازگـردون نیرنگ باز 

 واهی             ــــــدلم تنگ بهشت اوست سرم گرم گناهکاری وبـــدخ 

 ـمـــــاز خالق اعـــــجاز میترســمن ازآتش من از برزخ من  

 ودم را تو عاری از تمنــــــــــا کن خدای من         ـــــــسراپای وج 

 حرای معشرتادم پرواز میترسممن ازدنیا من ازعقبا من ازص 

 م بنده ات سوسن           ــــــــــخدایا بخششت خواهم زعصیانم همین  

 میترسممن ازعصیان من ازطوفان وازقهرخدای پاک عالمساز 

 

پیغام تان برای سایرزنان چیست؟ شعر که من برایتان سرودم خودش یک پیام 

است، پیامیکه زنان افغانستان با وجود همه نا بسامانی ها ونا مالیمتی ها بازهم 

من مطمئن هستم که زنها . و مردانه وار در مقابل نا مالیمات ایستاده اند. نمیترسند

 .مبارزه کنندمیتوانند در مقابل همه نا بسامانی ها 

 خانم بهبود زاده درمورد برنامه های زندگی تان صحبت کنید؟: سوال 

نه رهبران ساختگی که ما داریم بلکه یک رهبر کا . من میخواهم یک رهبرباشم

میخواهم نفوس کنم برقلب های کج روشانیکه فکرمیکنند زن یک . ریزماتیک باشم

 « .ه کور وی یا په گوریا پ»وسیله است وبه این اندیشه اند که خانم 

ازطریق بنیاد مادر کار های زیادی را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، 

سرمایه گذاری وفرهنگی انجام داده ایم مه معاونیت اطاق های تجارت وصنایع والیت 

وبرنامه های . هرات را دربخش دادخواهی از مدت یکسال بدینطرف نیز پیش میبرم
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زنان در بخش های صنایع دستی، محصوالت زراعتی  انکشافی اقتصادی را برای

   .ومحصوالت لبنیاتی داشته ایم

مه میخواهم که همین شناخت خود را وقدرت سیاسی واجتماعی خود را به یک 

با کاندید کردن خود به پارلمان در صورتیکه کامیاب شوم . قدرت مضاعف تبدیل نمایم

یابم تا از فرصت های بوجود آمده به خواست خداوند میخواهم توانایی اینرا در

درافغانستان به جهت مثبت آن استفاده نمایم، وروزی توانایی وقدرت اینرا دریابم که 

ویقین دارم که ما میتوانیم زیرا . از ورود پروژه های بی بهره به هرات جلوگیری کنم

 .تصمیم شرط اول موفقیت است

ات خود را با تمام زنان افغانستان ومن میخواهم که گامهای فراتر بگذارم و ارتباط

من میخواهم با زنیکه در دایکندی، غور، بامیان و هرنقطه از کشورم . برقرار نمایم

که زندگی میکند بنشینم و آنها را متوجه وظایف اصلی شان سازم واز حقوق حقه که 

مثابه ومن میخواهم که زن افغان را به . دین مقدس اسالم برایشان داده است آگاه سازم

نیمه ای از پیکر جامعه معرفی بکنم و حرف های شعار نه بلکه جنبه عملی خواهد 

 .داشت

خانم سوسن بهبود زاده از معرفی شما بسیار خوشحال شدم و از اینکه با وجود 

 .پاسمصروفیت های انتخاباتی با من مصاحبه نمودید جهان س

 

 :زندگی زنان وَلیت بدخشان و کشور تاجکستان

 مصاحبه با شاعروداکتر طب محترم خلیل نایل 
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 1397حمل  9: تاریخ مصا حبه

او برعالوه اینکه  همکارهستمازمدت چند ماه بدینطرف با داکترصاحب خلیل نایل 

یک نفر تحصیل یافته رشته طبابت است گاهگاهی شعرمیسراید وتا حال چندین قطعه شعر 

های او را مطالعه کرده ام یکی از اشعار شان را در سوگ همشیره مرحومی شان سروده 

به ( والیت بدخشان)اند که چندی پیش دراثر یک حادثه ترافیکی در سرزمین آبایی شان 

 . دندشهادت رسی

 

 جناب داکتر صاحب شمیم از حسن نظر شما ،تشکر برادر دانشمند

جناب داکترصاحب نایل لطفا همین پارچه ازشعر تانرا با مختصر معلومات از 

 کارکردهای مرحومه با ما شریک سازید؟

بعد از ادای احترام وادب خدمت جناب شما عرض میدارم اینکه خواهر بزرگم   

که ملکه جان نام داشت  از آوان کودکی اش دختر  با ادب ،مهربان ،صمیمی ،زحمت کش 

،باقناعت درس خوان و شاگرد ممتاز مکتب بود با وجود داشتن مسئولیت های تعلیمی 

التر از توانش سهم داشت که همیشه مورد تقدیر همواره در امور مسئولیت های خانواگی با

والدین مان قرار میگرفت، و در همان ایام کودکی ، جو انی ونو جوانی الگوی صداقت 

 .راستی بود میشد، که همه خصایل خوب انسانی و اسالمی را از اوفرامی گرفت 

با  نیت هیچ گاهی از یاد خداوند غافل نبود و همیشه به عبادت خداوند پرداخته و 

صاف فرزندان خویش را تعلیم وتربیه میداد، که به کمک خداوند وتوجه مادرانه اش 

توانسته بود که علیرغم همه  مشکالت افتصادی با معاش ناچیز معلمی که داشت به فضل 

خداوند بزرگ چهار فرزندش به درجه لیسانس از دانشکده های معتبر دولتی فارغ گردیده 

ور دوست هندوستان تحصیل نماید که هم اکنون  در رشته کمپیوتر و فرزند دیگرش در کش

 .ساینس مصروف تحصیل میباشد

اما با تٔاسف فراوان که  غول اجل دیگر برایش فرصت نداد تا به آرزو های  

خویش برسد و از فراغت دلبندان خویش و سهم وفعالیت نو نهاالن خویش لذت ببرد و نیز 

از نعمت بزرگ درس آموزی نزد چنین یک آموز گار دیگر فرزندان معنوی ایشان 

 .مسئولیت پذیر وظیفه شناس به دور ماندند

سال در خدمت معارف کشورقرار داشت وبا کمال  20از  تر اظافه مرحومه 

 .صداقت، ایمان داری وسربلندی این وظیفه مقدس  را به پیش بردند
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ن  چند مصرع شعر گونه من به عنوان برادر شهید ملکه جان ، بعد از شهادت شا

را بخاطر آرامش قلبم که برایش تا آخردم حیاتم خواهد تپید سرودم که خدمت تان تقدم 

 .میدارم

در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی بهارک والیت  که به مناسبت شهادت خواهر بزرگوارم 

 جام شهادت را نوشید بدخشان

    خواهر                        

 تا به پایم سوخــتــیبارفتنت سر 

 از کی این سنگین دلی آموخـــتی

 رفتنـــــت هوشم ببر ده  از سرم

 مرگ تو هرگز نـــــــــــیاید باورم

 خواهرم با رفتنت کردی جـــــفا

ـــین ما؟  زود دل کندی چرا از بِـّ

 چشم تو کور باد ای گرگ اجل

 لخواهرم را تو ندادی چند مه

شما چندین بهاری از عمر عزیز تانرا درکشور همسایه طوریکه اطالع دارم -سوال

میشود طرز ( زمان رژیم ببرک کارمل تا حکومت اسالمی) از. تاجکستان سپری کرده اید

 زندگی خانم ها را با درنظرداشت عنعنات موجوده شان به وضاحت بگیرید؟

 ! تشکر جناب شمیم صاحب 

سال  در کشور  16من سال های طوالنی یعنی بیشتر از . بلی به راستی همین طور است

همسایه و همزبان تاجکستان بودم زیرا تحصیالتم آنجا بود بعد از یک مدت طوالنی یعنی 

دانشگاهی دولتی طب تاجیکستان بنام ابو علی ابن سینا ، مدت  دربعد از هفت سال تحصیل 

طلب  کارمسلکی  مینمودم و بعد چند  مدت  در شفاخانه های دولتی  دوشنبه به طور داو

سال  ایفای  5از آن به حیث داکتر در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه به مدت اظافه از 

وظیفه نمودم که در این مدت با داشتن روابط دوستانه با مردم شریف و نجیب آنجا در 

تمامی  شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی نظامی وسیاسی و جنگ های داخلی توانیستم به

 .رسم وعنعنات وخصوصیات مردم آنجا آشنایی کامل پیدا نمایم 
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خوشبختانه در کشور تاجکستان برای قشر اناث زمینه تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی  

محیا میباشد شاگردان اناث زما نیکه دوره لیسه را به پایان میرسانند میتوانند بعد سپری 

ون واسطه و پرداخت رشوه با اخذ نمرات کامیابی نمودن امتحان دولتی به شکل شفاف بد

به دانشکده های دلخوا ه خویش بااساس فیصدی نمرات شان راه یابند، اکنون تعداد زیاد 

دکتوران زن میباشند که در مراکز صحی دوشادوش دکتوران ذکور مصروف خدمت به 

برادران نظامی شان نیازمندان اند، همچنان تعداد زیاد خانم ها و  دختران جوان درصفوف 

در وزارت های داخله ، دفاع ، امنیت ملی وگمرکات مصروف اجرای وظیفه مقدس خدمت 

به وطن هستند و تعداد زنان هم در راستای زبان و ادبیات با نوشتن آثار ادبی خویش 

روشنگر اذهان هم دیاران خویش اند که از آن جمله میتوان از شاعره نام دار تاجکستان 

ل رخسارصفی نام برد، همین اکنون یکتعداد خانم های دیگر در سطح رهبری محترمه گ

دولت ایفای وظیفه مینمایند وهمچنان تعدادی زیاد زنان در امورات اجتماعی و اقتصادی  

 .مصروف کارو فعالیت  میباشند

ه ، محصلین و متعلمین که داکثریت زنان تاجکستان دارای تحصیالت میانه و عالی بو

الی داشته ویا  اینکه کدام ابتکارات سازنده را انجام داده باشند مورد تقدیر شخص نمرات ع

رئیس جمهور محترم امام علی رحمان قرار گرفته به تحصیالت ماستری وتخصصی به 

 . خارج کشور با تمامی مصارفات از طرف وی اعزام میگردند

اقتصادی وابسته به  از نظر :یکی از ویژه گی های خانم های تاجکستان این است که

شوهران شان نیستند، ایشان میتوانند به شکل مستقل به داخل وخارج کشور سفر نمایند 

تجارت نمایند و زنان میتوانند با اتباع خارجی روابط فرهنگی، علمی، اقتصادی و هنری 

حتی گفته میتوان که  در بعضی موارد  زنان در پهلوی تربیه فرزندانشان . داشته باشند

ت اعاشه واباطه خانواده وشوهران خویش را نیز دارا میباشند بنا براین ملحوظ در یئولمس

اکثر موارد زنان مجبور استند که کار های شاقه و توان فرسا را نیز انجام دهند مانند کار 

سرک ها، شفاخانه ها ،رستورانت هاو )در بازار ها به حیث دکاندار،گارسون، صفا کار

 (.مهمانخانه ها 

حتی شخم زدن زمین های زراعتی وجمع آوری حاصالت  زراعتی از قبیل پخته ، سبزی  

جات، میوه جات، حبوبات وغیره و همچنان  زنان  در بخش های گاو داری ومال داری 

 . سهم چشمگیری دارند

سفر به جمهوریتهای همجوار به خاطر خریداری اموال و دوباره فروش آن در بازار      

 .ودهات در چهار فصل سال نیز شامل مسئولیتهای ایشان میگرددهای شهر ها 

چیزی راکه من در کشور تاجکستان دیدم وبرایم سوال بر انگیز و خسته کننده بود، بلند 

جوان بود ، امید وارم که  این مسئله در سال های آخیر  زوجین بودن گراف طالق دربین

او جود این همه چالشها و مشکالت اقتصادی که تقلیل یافته باشد ، قابل یا آوری میدانم که ب
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زنان دارند باز  هم به زندگی خانواده گی شان خوش استند ، وطن شان ، زبان شان  و 

مردم  شانرا دوست دارند و همه به داشته هایشان افتخار مینمایند و کوشش مینمایند که 

ر ها وبخصوص با کشور آزاد، خود کفا، زیبا، مرفع و داری روابط خوب باهمه کشو

 . کشور ما آفغانستان داشته باشند

به نظر شما به چی اندازه ای قشر اناث درآن کشور وابسته به فرایض دین اسالم اند  -3

وآیا کسانیکه پیرو احکام دین مقدس اسالم اند بهتر زندگی دارند ویا برعکس که از این 

 .احکام سرپیچی مینمایند؟

یکی از دالیل بلند بودن طالق در کشور : ایم اینکهدر رابطه به سوال شماعرض نم

تاجکستان آگاهی نا کافی و محدود بودن دست رسی  جوانان به  احکام االهی و عدم دست 

رسی به مسایل سازنده اسالمی میباشد،چون که کشور تاجکستان سالیان طوالنی وابسته به 

جازه داده نمیشد که به مسایل اتحاد جماهیرسوسیالستی شوروی بود ودر آن وقت به مردم ا

اسالمی، حقوقی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی  وغیره مسایل اجتماعی  دسترسی داشته 

باشند و حتی اتباع تاجکستان به طور آزادانه نمیتوانستند با اتباع کشورهای خارجی تماس 

ب خانه ها  جوانان حق داشتند در دانشکاه ها تحصیل نمایند از کتا)یادوستی داشته باشند؛ 

 .اما به علوم و فنون  خارج از محدوده تعین شده حق  دسترسی نداشتند( دولتی استفاده نمایند

تابع دین  ض نمایم که زنان در کشور تاجکستان کامالً ردر رابطه به سوال بعدی شما ع

مقدس اسالم استند واز اوامر اسالمی سر پیچی نمیدارند و کسانیکه نمازخوان ومقید به 

شرعیت اسالمی باشند  مورد احترام  زیاد زنان قرامیگیرند ، زنان مناسک دینی را رعایت 

و ادا مینمایند اما درباره مسایل اسالمی معلومات کم دارند و ازطرف دیگر استفاده  نادرست 

از نام اسالم در کشور های اسالمی از طرف مسلمانان سبب شده تا جوانان تاجکستان از 

سایل اسالمی دوری جویند وحتی از علمای دینی دور باشند و حتی جنگ دست رسی به م

های طوالنی و بی هدف افغانستان به نا م  اینکه اسالم در خطر است یا اسالم کامل وجود 

ندارد با داشتن  وپرستش یک خدا واحد یک دین  واحد یک کلمه مبارک یک شعار واحد 

لف با هم جنگ نموده وطن را خراب ویران اسالمی یک ملت مسلمانان به نا م های مخت

ساخته موجب ریختن خون هزاران مردم بیگناه، یتیم شدن کودکان تخریب مکاتب بلند رفتن 

فقربیسوادی، مهاجرت های مجبوری از بین رفتن زیر بنا های کشور، رشد فساد های 

سوی دهشت گوناگون خانمانسوز ، از دست دادن افتخارات تاریخی کشور، رفتن کشور به 

ووحشت و حتی تا اکنون کشور بدون سر نوشت و ظهور شبکه های دهشت افگن جدید به 

نام های داعش وغیره که از همه صفات انسانی و اسالمی بدور استند مردم و حکومت 

تاجکستان را به  حیرت انداخته وحکومت تاجکستان از نهایت ترس وحشت رخنه کردن 

دامات میزنند که  یک تعداد فرمان های رئیس جمهور ستی دست به اقیشبکه های ترور

واین همه دهشت افگنی هابه نام اسالم سبب .شان  در مغایرت به احکام اسالمی قرار دارد 

 . میشود که یکتعداد جوانان کم معلومات به سمت نادرست حرکت نمایند
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ن ، پاکستان وغیره این البته مسئولیت تمام مسلمانان جهان در رٔاس کشور های عربی ، ایرا

ممالک اسالمی است که نگذارند که از نام اسالم سوء استفاده صورت گیرد، مسلمانان نباید 

از نام اسالم سوء استفاده نمایند و مغایر احکام الهی حرکت نمایند، در حالیکه دین اسالم 

ت دین اخالق ، محبت ،بشر دوستی ، سازندگی، ترحم  کمک به همنوع خود ،خیرات ذکا

، کارنیک پسندیده ، نظافت پاکی، جلوگیری از فساد های گوناگون ،صحت وتندرستی 

وهمه خوبی های دیگر را دارا میباشد که با عملی کردن آن ما  مسلمانان میتوانیم دیگران 

 .را به دین  مقدس اسالم تشویق ترغیب ودعوت نمایم 

 ت بدخشان میباشد؟ث عقب مانی قشر اناث دروالیعبه نظر شما کدام عوامل با

در جواب آخرین سوال تان باید عرض نمایم که عوامل ذیل در عقب ماندگی زنان در 

 :والیت بدخشان تاثیر گذار است

 تن زنان تحت تاثیر مردانشاول مشکالت  قراردا

یکی از عوامل  اساسی عقب مانده گی زنان در والیت بدخشان در عرصه تعلیم وتربیه   

، صحت ،اقتصاد ، اموراجتماعی ،فرهنگی ،هنری ،مدیریت ،رهبری ، خالقیت وغیره 

اث از نظر ، روانی ، کلتوری و اقتصادی به نعرصه های زندگی وابسته بودن قشر ا

خانمی خواسته باشد تحصیالت عالی نماید با  ید مردان یا خانواده میباشد، بطور مثال 

مصارف آنرا شوهر تهیه نماید و یا اگر دختر کوچک خانواده بخواهد شامل مکتب گردد 

گرخانم میخواهد تحقیقات علمی داشته باشد ویا به اباید مصارف آن را پدر تهیه نماید و یا 

ایل اجتماعی اشتراک نماید ویا جای سفر نماید ویا کارگاه تولیدی داشته باشد ویا در مس

ن فامیل مهیا نموده و موافقه ایشان اتالیف ترجمه داشته باشد با  ید همه امکانات را مرد

 .صورت گیرد ، بنا براین زنان نمیتوانند کاری را مستقل انجام دهند

ی خویش رادر جامعه ثابت نموده و یزنان وابسته باشند چگونه میتوانند توانا درصورتیکه

تنها سبب عقب ماندگی ه قش خود را ایفا نمایند بنآ مسایل وابسته بودن زنان به مردان نن

 .میگرددنیزآنها شدن آنها  نه بلکه سبب سرکوب 

 :دوم  مشکالت اقتصادی  

موضوع دوم که سبب عقب ماندگی زنان در والیت  بدخشان میگردد مشکالت اقتصادی 

زنان است، باوجود اینکه همه منابع در والیت موجود است که با اندک توجه از طرف 

حکومت های وقت تا اکنون میتوان به هزینه اندک برای زنان شغل ایجاد نمود تا از 

تاسف که  توجه نشده است  و تا کنون یابند ا ما با  وابستگی های اقتصادی به مردان رهایی

کدام پالنی هم در رابطه وجود ندارد، همچنان  کسانیکه در این اواخر از طریق مردم یا با 

استفاده غیر مستقیم مردم به سرمایه رسیدند هم  کوچکترین اقدام برای رشد اقتصادی زنان 

 .بدخشان انجام نداده اند
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 !فرهنگی موانع مشکالت سوم  

یا موانع  درگذشته  های  دور در ولسوالی های والیت بدخشان بطور الت یالبته این مشک

نسبی وجود داشته که فعال خوشبختانه وجود ندارد اکنون زنان در دورترین منطقه والیت 

میتوانند بشکل آزاد با در نظر داشت احکام شرعی و مطا بق  رسوم ورواج منطقه در 

غیر دولتی ایفای وظیفه نموده و در امور اجتماعی نیز بیطرف نباشند موسسات دولتی و

در انتخابات به  حتی زنان در  مسایل سیاسی و حکومت داری بی تفاوت نیستند ، زنان

حیث رای دهند ه شرکت قابل مالحظه دارند و حتی زنان در انتخابات شورای والیتی و 

در مکاتب مصروف آموزش بوده معلمین از پارلمانی  خویش را کاندید مینمایند، اطفال 

قشر اناث و ذکور به اندازه کافی در دور ترین ولسوالی موجود بوده با معاش اندک 

 .مصروف تعلیم وتربیه شاگردان میباشند 

در بسیار موارد قشر اناث به شکل داوطلبانه عضو شوراهای صحی مراکز صحی تحت 

به حیث رضا کار صحی در پوسته های پوشش موسسات غیر دولتی نیز بوده و حتی 

 .صحی مصروف عرضه خدمات صحی به زنان میباشند

در دورترین و نا امن ترین منطقه والیت بدخشان  قشر اناث به حیث قابله ، نرس و وا 

کسیناتور ایفای وظیفه نموده مصروف خدمت گذاری به هموطنان خویش اند که در بعضی 

 . فته اندموارد مورد تقدیر  نیز قرار گر

عنوان معاش است  موجودیت زنان در مراکز صحی نتنها برای بدست آوردن مبلغ چند به

بلکه سبب اعتماد مردم به مراکز صحی شده و همچنان سبب پاین آوردن مرگ میر خانم 

 .های حامله و نوزادان میگردد

 .مشکالت چهارم  ازدواج های اجباری و در سن خورد

یکی از نگرانی های روشنفکران  بدخشان که  سبب نگرانی و عقب مانده گی زنان در 

سال وادار  18والیت بدخشان است این است که در ولسوالی ها دختران را در سن تحت 

به  شان وارد شدن وبه ازدواج مینمایند که این امر سبب قطع شدن پروسه تعلیم وتربیه 

از طرف دیگر  این نو عروسان خورد سال در زمان  و گردیده موسسات تحصیالت عالی

بارداری در کتگوری خانم های حامله مورد خطر قرار میگیرند که در زمان حمل مورد 

 .توجه جدی قابله و داکتر قرار نگیرند خطر از بین رفتن آنها نیز موجود میباشد  

 :مشکالت پنجم جغرافیای پراکنده و کوهستانی بدخشان 

ع که سبب عقب مانی زنان در والیت بدخشان  مشکالت راه های مواصالتی یکی از موان

که به شکل خامه بنا بر ضرورت مبرم حیاتی از طرف مردم بدون کدام نقشه و  ؛میباشد

مهندسی توسط اهالی ساخته شده است که در زمستان نسبت برف باری های سنگین و 
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ر بسیار موارد سبب مسدود و قطع باران های شدید بهاری راه ها  را تخریب و حتی د

قطع  وها میگردد این حالت سبب آن میشود که اطفال نسبت دوری راه مکتب  هشدن را

به مکتب رفته نتوانند و از طرف دیگر  دست رسی زنان و اطفال  آن شدن و مسدود شدن

به مراکز آموزشی، صحی و بازار های فروش مواد مورد ضرورت محدود  ویا به مدت 

 . نی گردد که این موضوعات سبب خانه نشینی و عقب مانی زنان میگردد طوال

 :مشکالت  ششم  احساس کم بینی توسط خود زنان 

زنان نه تنها در والیت بدخشان بلکه در تمامی کشور خود را نسبت به مردان نا توان و 

داشته ضعیف احساس میکنند و فکر میکنند که اگر بکار مثبتی دست زنند ویا ابتکاری 

باشند  از یک طرف به مردان یا کالن های خانه بی اعتنایی کرده اند  واز طرف دیگر به 

تنهای نمیتوانند اموری را انجام دهند نا براین  ذهناٌ و روحاٌ  وابسته به مردان میباشند که 

این وابستگی آنان را به مرور زمان تنبل و ضعیف ساخته ابتکار عمل رااز دست میدهند 

 .بب انزوا و حتی سلب حقوق شان میگرددکه س

 :مشکالت هفتم  ترس زنان از مردان یا از شوهران شان 

در بسیار موارد در مناطق نسبتاً دورتر از شهر فیض آباد زنان به علت اینکه امور منزل 

را به وقت معین مطابق خواست شوهران شان  انجام نداده ویا از امر شوهر سرکشی کرده 

موردلت کوب  ؛ ذا را به موقع آماده نساخته ویا به اطفال کم تر توجه کرده اندویا اینکه غ

و  تحقیر قرار میگیرند که حتی گاهی هم شوهران شان  دست یا پایشان را شکسته اند و یا 

ن نموده اند که چنین برخورد جاهالنه  دور آز ااینکه منجر به کشیدن از خانه و یا باالتر 

ت ئباعث این شده است که زنان در مقابل مردان جر وجدان انسانی،از شریعت اسالمی و 

شان را از دست داده و در همه امور از ایشان اجازه بگیرند و خویش را  به مانند رباط 

های مصنوعی کوکی بسازند  تا مطابق قو مانده شوهران حرکت نمایند تا که مورد خشونت 

 .ضای گرم تر خانواده گی بسر برند شوهران شان واقع نشده تا بتوانند در یک ف

 .جناب داکتر صاحب نایل تشکر از معلومات عالی که با ما شریک نمودید  
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 1396سنبله  5

 :مصاحبه با داکتر سیما ثمررئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 

داکترصاحب لطفاٌ خودرا بصورت مختصر معرفی کرده ودرمورد تحصیالت وسوابق  مهمحتر

 کاری خود معلومات دهید؟

تحصیالت ابتدایی وعالی تعلیمی خود را درلیسه لشکرگاه به پایان . اسم من داکترسیما ثمراست

ازهمین  1360طب پوهنتون کابل گردیده و درسال هنځیشامل پو 1354درسال . رسانیده ام

سند فراغتم را حاصل نموده ومنحیث داکتر داخله درشفاخانه وزیر اکبر خان معرفی  هنځیپو

تقریبا سه ماه درآنجا وظیفه انجام دادم، فضای مختنق آنوقت برایم نا خوشایند بود . شدم

ومجبورشدم به ولسوالی جاغوری که زادگاهم است سفرنمایم زیرا این ولسوالی زیرسلطه دولت 

بازهم . درآنجا نیز برای سه سال از طریق مسلک مقدسم ایفای وظیفه داشتم. اشتآنوقت قرار ند

مجبوریت مرا وادار به مهاجریت درخارج از کشورم ساخت واینبار به کویته پاکستان هجرت 

میالدی عیسوی درکشور پاکستان مهاجربودم ولی درآنجا  2001تا سال  1985کردم واز سال 

طوریکه یک شفاخانه زنانه واطفال را ساختم . خویش قرارداشتم نیز درخدمت وطنداران مهاجر

وکورس های قابلگی ونرسنگ را نیزبراه انداختم، درساحه تعلیم وتربیه نیز کارکردم وبرای 

 .افغانها مکاتب نیز ساختم
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همچنان به فعالیت هایم درداخل کشور نیزادامه دادم وبرای ساختن کلینک ها، شفاخانه ها ومکاتب 

زمینه ها را مساعد ساختم وبعضی از کورس های تربیه قابله ها ونرسنگ را نیز براه می انداختیم 

 .اکثریت شاگردان ما اکنون درساحات مرکزی افغانستان مصروف خدمات طبی اند. 

ومت انتقالی حامد کرزی بدون اطالع قبلی بنده را منحیث وزیر امورزنان که یک درزمان حک

وزارت نوتشکیل بود وهمچنان معاون رئیس جمهور انتخاب نموده بودند ومن نیز ازاینکه همیشه 

از حقوق زنان ومساوات بین زن ومرد حرف میزدم، فرصت خوبی را برای تطبیق ارمان هایم 

 .شان لبیک گفتم مساعد دیده به پیشنهاد

وزارت ما منحیث یک وزارت نوتشکیل : درشروع کارم به چالش های زیادی مواجه شدم اینکه 

 .دفتر، اتاق، فرنیچر، کمپیوتروسایر ملحقات ضروری: هیچ چیزی نداشت، ازقبیل

وزارت کار امور اجتماعی یک تعمیرشانرا دراختیار ما قراردادند وما  کار ها را ازصفر شروع 

دراین زمان که تازه به کارخویش شروع کرده بودم برایم هدایت داده شد تاروی مسئله . مکردی

به کمک دفترملل متحد من کارهای مقدماتی را . ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر نیزکارنمایم

فرمان ایجاد این  2002انجام دادم وکمیسیون مستقل حقوق بشر را ایجاد کردیم درشش جون 

 . ضا رئیس جمهور افغانستان رسیدکمیسیون به ام

درلویه جرگه اشتراک . واین فرمان باید قبل از لویه جرگه اضطراری افغانستان به امضامیرسید

برضد من قرار گرفتند اما من خودرا  ؛کردم ومتاسفانه یک تعداد از اشتراک کننده گان بنیاد گرا

یه جرگه اضطراری بلند ترین رای را به معاونیت لویه جرگه کاندید کردم ومنحیث معاون اول لو

بدست آوردم بعداز ختم لویه جرگه منحیث رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعین شدم 

ازتقریباٌ شانزده سال . وتا الحال ازطریق این وظیفه مقدس درخدمت مردم بیچاره ما قراردارم

ر ریاست کمیسیون مستقل حقوق بدینطرف به وظیفه خویش ادامه داده ام وبعد از شش ماه دیگ

 .بشر را به شخصی دیگری واگذارخواهم نمود

خانم ثمر امیدوارم که به وظایف عالی تری گماشته شوید ونظربه خدمات شایسته تان اززمان 

لطفاٌ درمورد خدمات خاص کمیسیون . فراغت تان تا کنون لیاقت هرنوع مقام عالی دولتی را دارید

 علومات دهید؟حقوق بشردرمورد زنان م

 :ما درمورد زنان پروگرام های خاصی را دنبال مینماییم

ما دررابطه با حمایت زنان کارهای را انجام داده ایم، حتی درزمانیکه من منحیث وزیرامورزنان 

کارمیکردم برای خانم های که کارمند دولت بودند و درطی مدت حکومت طالبان رتبه های 

ً ترفیعی خود را اخذ نکرده بود با ریاست جمهوری درمیان گذاشتم و به امر  ند موضوع را رسما

 . جناب حامد کرزی رئیس جمهور آنوقت ترفیعات شان اجرا شد
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همچنان ما بخاطر اشتراک فعال زنان در لویه جرگه دعوا کردیم که خوشبختانه اجازه اشتراک 

 .صد نفرزن را دراین جرگه دریافت کردیم

بخاطربهبود قوانین بوده واز قوانین حمایت میکنیم که به ارزش های حقوق تالش های ما بیشتر 

بشری مطابقت داشته باشد وکانونسیون ها یکه افغانستان به آن الحاق شده است مسئولیت دارند تا 

ازاین قوانین حمایت کرده در تطبیق آنها کمک نمایند، درصورتیکه زنان با مشکالت امنیتی 

. ، ما به کمک وزارت امور زنان وسایرارگان ها ایشانرا کمک مینماییموفزیکی مواجه میشوند

ً اهرگاه در کدام موردی حقوق شان پایم  .مورد حمایت ما قرار میگیرند ل شده باشد مستقیما

ٌ واضح سازید که کمیسیون حقوق بشر چی ارتباطات وهماهنگی ها با وزارت  خانم ثمر لطفا

 امورزنان دارد؟

نه تنها که در مورد زنان مسئولیت دارد بل درمورد جنسیت های دیگر مانند  ون مایالبته کمیس

درخصوص زنان ما از لحاظ کاری با وزارت امور . مردان واشخاص دوجنسه نیز مسئولیت دارد

 .ارتباط خیلی نزدیک داریم( حقوق زنان، منع خشونت وسایر موارد) زنان در موارد مربوطه 

با زنان ( بغالن، بلخ، دایکندی، سرپل،بامیان وهرات )ت مختلف داکتر صاحب ثمر من دروالیا

شان با دفاتر ساحوی ی فعال والیات متذکره صحبت های نموده ام وایشان در مورد ارتباطات کار

لطفا در مورد فعالیت های مشخص دفاترساحوی تان درخصوص زنان . شما صحبت کرده اند 

 معلومات دهید؟

ساحوی ووالیتی داریم مثالٌ دربامیان، دایکندی، بلخ، کندزوبعضی والیت دفترهای  14ما در

دفاترما از لحاظ کاری با تمامی ریاست های امور زنان پیرامون مسایل حقوقی . والیات دیگر

یعنی ریاست های متذکره هرگاه به مسایل ، تخطی حقوق بشردرمورد زنان . زنان درارتباط است

های ما محول میسازد و هرگاه خانمی به دفاتر ما بخاطر اعاده مواجه گردد، قضایا را به ریاست 

شده باشد عارض گردد ما قضایا متذکره را مطابق نوعیت تخطی به ض حقوق بشری اش که نق

و درکل با تشریک مساعی . ریاست های امورزناُن وارگان های عدلی وقضایی محول میسازیم

 .شودبا دفاترامور زنان به مشکالت زنان رسیدگی می

تشکر خانم ثمر برعالوه موضوعات بحث شده ای امروز هرگاه حرف های بیشتری داشته باشید 

 .خالی از دلچسپی نخواهد بود

در یک کشوری که ادعای مترقی بودن را داشته وحکومت خود را حکومت دیموکراسی بنا ! بلی

جامعه مترقی بدون  مد بدون اشتراک فعال زنان ادعایش غلط است واین ناممکن است که در یک

اشتراک فعال زنان کدام پیشرفتی صورت گیرد بنابر این ملحوظ قابل بیان میدانم اینکه در مملکت 
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ما هرقدریکه وضیعت زنان بهبود یابد به همان اندازه دروازه های پیشرفت وخوشبختی بروی 

 . هموطنان ما باز میگردد

چی در ارگان های . ان اشتراک دارند درکشور های پیشرفته درتمامی سکتور های جامعه زن

امنیتی، چی درارگان های عدلی وقضایی، چی درساحه تعلیم وتربیه وصحت وخال صه در همه 

 . سکتور های دولتی وخصوصی زنان اشتراک فعال دارند 

. واینکه چطور میتوانیم به این مقصد واال برسیم این کار خیلی پرمشقت وتالش بی پایان میخواهد

 .ن ها نیست که باید دراین راستا مبارزه کنند بل اشتراک مردان را نیزمیخواهدتنها ز

بلی داکترصاحب سیما ثمر من درکتابم کوشیده ام که تمامی مسایل مربوط به زنان وعوامل عقب 

من چند سالی اززندگی ام را درکشور هالند سپری کرده ام ومقایسه . مانی آنها را به بحث بگیرم 

کسانی که ایمان ضعیف ! ه ام از طرز زندگی زنان دراروپا وکشور ما، با تاسفمختصری داشت

تری دارند واز قوانین اسالمی وحقوق یک زن مسلمان آگاهی کمتری دارند به این مفکوره اند 

اما جواب من براین طرز اندیشه ضعیف اینست که .الم با عث عقب مانی زنان میگرددـــکه اس

وبعضی عوامل  دالتی در مورد زنان نیست بلکه رسوم وعنعنات مردوداسالم عزیز با عث بی ع

باعث مشکالت زنان وعقب مانی جامعه ما گردیده  دیگرکه دراین کتاب به بحث گرفته شده اند؛

 .است

بلی داکترصاحب شمیم موفقیت های بیشترشما را درتکمیل این کتاب تان وسایر امور زندگی تان 

وجود یکه خود یک مرد هستید از همین جامعه عقب مانده ما، درمورد  خواهانم وتشکر ازاینکه با

 .زن مینویسید واز حقوق شان دفاع میکنید

 .با ما شریک ساختید راخانم ثمر تشکراز شما وازاینکه معلومات مثمری 

 

 :هرگاه رباط ساز نمیبودم طالبان پدرم را نمی کشتند

 .های جوان کشورم است که به شما تقدیم میکنم این سالم من نی بلکه سالم تمامی لیدر! سالم

کودکی ام با دنیای از کنجکاوی آغاز شد کنجکاوی ها در مورد اینکه جهان چگونه کار میکنند 

 .هرشب با کتابیکه در زیربالشتم بود به خواب میرفتم

از کیف مکتبم همیشه وزمین بود مادرم . دیدن مستند های تکنالوژی بزرگترین سرگرمی ام بود

من میپرسید که در بکست سنگ گذاشته ای یا کتاب؟ شش ساله بودم که برای اولین بار تیم ربات 

جالب بود برایم  را دیدم، هیچ چیز تا آنزمان به اندازه ربات ها برایم سوال برانگیز نبود سازان
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ا دردرون خود که بدانم چطور آنها مانند ما میتوانند صحبت نمایند ویا راه بروند؟ چه چیزی آنهاین

 دارند که باعث میشود آنها مشابه انسان باشند؟

بعد ازمدتی قوه تخلیم .واین اولین باری بود درزندگی ام که کسی نتوانست به سواالتم پاسخ دهد

رشد کردوبه رویا مبدل شد میخواستم به مکتب بروم درآنجا تا اندازه ای درس بخوانم تا روزی 

 .خودم را بسازمقادربه این شوم که ربات های 

های رویا پردازی دختران درسرزمینم آگاه نبودم درسرزمین من دختران نباید کنجکاو  هاما بخاطر

مادرم . چرا که درآنجا کنجکاوی یک نوع جرم پنداشته میشود. باشند بلکه خجالتی وآرام باشند

د تا خوبتر کنترول آنها زنان را درخانه نگهمیداشتن! ازدوران سیاه طالبان برایم حکایت میکرد

وازاینطریق همیشه مورد سرکوب قرار میگرفتند و اگاهی های شان باید در محدودیت . شان کنند

وتحت نام به اصطالح اسالمی وحکومت اسالمی میخواستند زنان ودختران را در .قرار میداشت

 .تاریکی نگهدارند

فرخنده ها سنگسار میشوند،بینی افغانستان مکانیست که در آنجا رخشانه ها سوختانده میشوند و

 .ها وگوش ها بریده میشوند

اگرچه . درصد دختران سرزمینم به مکتب میروند 37اکنون .هنوز هم روزنه امید وجوددارد!اما 

آنها با عدم موجودیت آموزگاران، عدم موجودیت فرصت ها وحضور فزیکی طالبان در بعضی 

فرصت نصیب شان میشود موانع فرهنگی وتعصبات و آنگاه ایکه  ازنکات کشور ما مواجه اند

 .سرراه ایشان قرار میگیرند

واستاد ما آقای علی رضا ( ZCF )وما از طریق نهاد : مشکالت زیادی سرراه مانیزقرار گرفتند

     .مهربان کار خویش را شروع کردیم

خصوص علم تخنیک بسیاری ازاقوام من عالقه مندی ام را به علم نمیدانستند ودرکم نمی کردند ب

که درتمامی جلسات، . پدرم بود: تنها کسیکه مرا حمایت میکرد. که اکثراٌ در آن مردها دخیل اند

 .رقابت ها ودیدار ها مرا همرایی میکرد

 :موانع را بخاطر نیل به آرزو های ما باید سپری میکردیم که ذیال از آن یاد آور میشوم 

ما مساعد شد بعضی از اعضای تیم ما آنگاه که فرصت رفتن به امریکا برای  .1

زیرا فامیل شان مانع حضور شان گردید ونمیخواستند که دختران .نتوانستند که با ما یکجا شوند

 .شان دردیدار ها اشتراک کنند
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وقتیکه بسته قطعات ربات های ما به گمرک رسید آنها بدلیل اینکه قطعات را  .2

به ما سر باز  شدختران ربات ساز میباشند ازدادننمیشناختند و نیز بدلیل اینکه مربوط گروپ 

 .زدند

سپس به مانع دیگری برخوردریم اینکه سفارت امریکا تقاضای ویزه ما را  .3

 .رد کرد

ما نخواستیم که سکوت را اختیار کنیم زیرا افغانستان تنها کشوری بود که از اشتراک دراین  اما

ما مشکل رارسانه ای . ازه اشتراک را داشتندکشور دیگراج 161رقابت ها بازمانده بود وتمامی 

شبکه های بین المللی تلویزیون وسایررسانه های مطبوعاتی  53ساختیم وداستان تیم ما ازطریق 

 53واین باعث شد که درخواست ما توسط . بگوش میلیون ها نفردرسراسر جهان رسید

ات تاریخ کانگرس نفراعضای کانگرس امریکا نوشته شود وداستان شجاعت ما شامل صفح

 .امریکا گردد

که اینبار مشکل به یک تراژیدی در زندگی ام مبدل شد که تا آخرین ! واما با صد افسوس       

نفسم باید از این مصیبت رنج ببرم نه تنها که من بلکه تمام اعضای فامیل ما با کمبود پدر وپیامد 

 امریکا؛هفته بعد از بازگشتم ازسفر  درست یک. های مرگبار ناشی از آن دست وپنجه نرم کنیم 

 .داعش پدرم را ازمن گرفت

ومن به خواب . آخرین باریکه اورا دیدم دروقت برآمدن از خانه بود اودروازه را از عقبش بست 

مادرم را دیدم که تازه نمازش را تمام کرده . بودم که صدای وحشتناکی مرا از خواب بیدار کرد

خواهرم بدون وقفه گریه میکرد ومن سعی میکردم .دروازه منزل شتافتبود وبا عجله به سوی 

نمی خواستم که . که با پدرم تماس بگیرم اما او اولین باری بود که گوشی اش را جواب نمیداد

باور کنم که پدرم دیگر به خانه نمی آید ومن نمیتوانم که صدای چرخش کلیدش را دردروازه 

 .را رفته واتفاقات روز را برایش حکایه کنممنزل بشنوم تا به سرعت نزد او

ضربه دیگری که برایم وارد شد این بود که اطرافیان ما به این نکته می اندیشند که من مسبب 

 .نبودم این اتفاق برای پدرم رخ نمیداد بات سازوشاید که هرگاه شامل تیم ر. این حادثه هستم

یک قهرمان وجود دارد وقهرمان زندگی من اما من به این فکر میکنم که درزندگی هر کودکی 

وفکرمیکنم این تنها جمله ایست که امروز « باید توشجاع باشی»او به من میگفت که . پدرم بود

همه چیز درکودکان با یک تصور آغاز میشود وقتی که کمی بزرگ میشوند به رویا .باید من باشم

 .ل شده وآنرا بدست بیارندوقتیکه رویا شد میخواهند به حقیقت تبدی. مبدل میگردد

که کودکان سرزمین جنگ اینرا پی میبرند که دنیای کودکی شان روی صفحه سپید ! اما افسوس

تقاشی نمیتواند جز رنگ سیاهی قیر وسرخی خون رنگی دیگری داشته باشد باید قبول کنند که 
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وآنگاه . ته باشندشرایط وطن شان آنها را وا میدارد تا دربسته نقاشی شان صرف دورنگ را داش

 .میدانند که رویای شان صرف رویا مانده ونمیتواند به واقیعت مبدل شود

دخترش با صدای لرزان وچشمان پراشک گفت . وزمانیکه پدری مانع رفتن دخترش به مکتب شد

 «.من داکترنخواهم شد اما شاید توروزی مریض شوی:» که 

ماندند واکثرمردم ما به تعصبات که طالبان به  سیاست مداران ما در تامین امنیت کشورما ناکام

 .ایشان آموختانده اند وفادار اند

رهبری .فیصد از جامعه ما را جوانان تشکیل میدهد 50اکنون . نسل ودوران من متفاوت است! اما

میپندارند نه نسلیکه طالبان  گرا باید جوانان بدست گیرند نسلیکه تکنالوژی را سالحی برضد جن

 . میخوانند را برادر

ساینس، تکنالوژی، ارتس وریاضیات : هدف ما بنیاد اولین مکتبی درافغانستان است که شامل

تا همه استعداد های افغانستان . درافغانستان بنیاد آن گذاشته خواهد شد 2018است که درسال 

وهم  من. میخواهم تصورتانرا از کشورم تغیر دهم. کشف شوند ودرآنجا تحت آموزش قرار گیرند

تیمی هایم از خطرات آب آگاه هستیم وما میدانیم که کوسه های زیادی درکمین 

وی مروارید های اعماق اقیانوس ها هستیم ومیخواهیم که با شنا آنها را جمادرجست؛اماهستندام

واکنون که اولین شمع تحصیل را تجربه کردیم میخواهیم که آینده بهتری برای . بدست بیاوریم

 .بسازیمکشور خود 

امیدوارم که کودکان کشورم روزی به عوض صدای تیروتفنگ صدای دلنواز پرنده ها را در 

 .صبحگاهان به سمع گیرند

من متن را از جریان بیانیه این طفل میهنم به رشته تحریر آوردم با ور کنید که با مشاهده :نوت  

ز چشمانش با حکایت تاثر ای لحظاتیکه صدای طفلک بخاطر شهادت پدرش به لرزه میافتاد وا

برانگیز شهادت پدرش اشک جاری بود نتوانستم خود را کنترول کنم وبا اویکجا با صدای بلند 

 .گریه کردم

گفتار این طفل پیام های زیادی با خود به همراه دارد که از سرنوشت تیره من وتو و سنگدلی 

تنها . بد بختی سوق دهنده استقاتالن داخلی وخارجی حکایت میکند که مسیر همه ما را بسوی 

به ذاتی میتوان دلبست که صرف برای اجرای امری میگوید شو ومیشود به حضور او تذرع 

 !میکنیم که

 .ما وسرزمین ما را ازدست این خون اشامان وجالدان رهایی بخش 
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 .الهی دیگر داستان این طفلک یتیم و هزارن طفل یتیم کشورم را تکرار مکن 

 . که نیات نیک دارند در کشور ما مقتدر سازرا  نیت بدش سردچار کن و کسانی الهی بد را به

 آمین یا ارحم الرا حمین

 :منبع

 ی مدال نقره شدنددختران ربات ساز افغانستان برنده

 ۱۳۹۶سرطان  ٢۸

 روزنامه اطالعات روز 

کشور ۱۶٢دختران ربات ساز افغانستان در مسابقه ربات سازی که با حضور : اطالعات روز

 .ی مدال نقره شدندجهان در امریکا برگزار شده بود برنده

کشور جهان برگزار شد که دختران ۱۶٢این رقابت ها برای سه روز در واشنگتن با حضور 

 .آن خود کنندامتیاز مدال نقره را از  ٢۴۳ربات ساز افغان توانستند با کسب 

دست آورد های »اهدای جایزه ها در بخش های جداگانه تقسیم بندی شده بود که در کتگوری 

افغانستان جایگاه دوم و دانش آموزان سودان جنوبی توانستند مدال طال را از آن خود « شجاعانه

 .کنند

ربات ساز  گروه شش نفری دختران( سرطان ٢۷سه شنبه شب ، )سفارت افغانستان در امریکا، 

 .کردرا با یک مهمانی پذیرایی 

نهاد برگزار کنندۀ این رقابت ها، حضور دختران First Global برخی کارمندان و رضاکاران

http://etilaatroz.com/author/al_4hnavui_la/
http://etilaatroz.com/author/al_4hnavui_la/
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 .عنوان کردند« پیروزی»افغان را در این مسابقات یک 

 .در امریکا برگزار شد( سرطان ٢۶دوشنبه ) گفتنی است که رقابت ربات سازی روز

دختران ربات ساز افغانستان در بخش درخواست ویزا با مشکل مواجه شده  قبل از این گروه

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا فرمان صدور ویزا را برای این دختران  بودند که پس از آن

  .ربات سازده صادر کرد

   1397حوت سال  27تاریخ 

 : زرمینه پتانمصاحبه با 

 

امروز در دفتر یکی از فعاالن مدنی والیت زابل قرار داریم میخواهم خود شان خود را            

 .معرفی نمایند

« د فعالو ځوانانودکارکردګی تولنه»   نام من زرمینه پتان است و موسس یک انجمن بنام          

ه پایان رسانیده ام ودر ضمن درس های هستم تحصیالتم را تا سویه صنف چهاردهم دارلمعلمین ب

 .قابلگی را نیز فرا گرفته ام

خانم پتان لطفا در مورد وضیعت زندگی خانم ها وبانوان در والیت زابل برای ما : سوال 

 معلومات دهید؟

http://www.etilaatroz.com/49757
http://www.etilaatroz.com/49757
http://www.etilaatroz.com/49757
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اولتر از همه میخواهم به نمایندگی از زنان این والیت از شما تشکر کنم که : جواب 

در نخست زندگی زنان و دختران . ا به این والیت تشریف آوردیدبخاطر گزارش از زندگی م

حتی ایشان اجازه نداشتند که از . در این جامعه بسیار در حالت تاریک وعقب مانده قرارداشت

خانه بیرون برایند، اما ما چند نفر خانم ها در این زمینه فعالیت های را شروع کردیم و تا اندازه 

اختیم، اما خشونت هنوز هم علیه این قشرمظلوم صورت میگیرد و ای اذهان مردم را روشن س

 .ما درتالش هستیم که از این وضیعت فالکت بار رهایی یابیم

بگونه مثال : خشونت علیه زنان یا توسط مردها صورت میگیرد ویا هم توسط خانم ها 

کسیکه مانع بعضی از دخترانیکه در جریان تحصیل و یا ایفای وظیفه عروسی میکنند اولین 

شوهر واعضای دیگر فامیلش مداخله کرده  ادامه تحصیل ویا کارش میشود خوشوی اوست وبعداً 

و مانع خدمتش در جامعه ما؛ که سخت به نیروی کاری دختران وخانم های روشنفکر ضرورت 

 .دارد میشوند

 برعالوه رسوم عقب مانده وفرسوده با عث میگردد که خشونت علیه بانوان وخانم ها

( ولور میگوییم)یکی از این رسوم ام اخذ طویانه است که درزبان پشتو ما آنرا . صورت گیرد

ما شاهد . لک افغانی میباشد 10الی  8مبلغ این طویانه که دربدل دختر خویش اخذ میدارند از 

فامیل هایکه حتی غذای شبانه روزی فامیل شانرا نمیتوانند آماده سازند، : قضایای زیادی هستیم

اما پسری جوانی در خانه دارند که بخاطر ناتوانی پرداخت طویانه نمیتواند ازدواج کند و یا 

برعکس دختران زیادی حتی در خانه نشسته وموهای سرشان سفید میشوند اما بخاطراینکه کسی 

در بعضی موارد جوانانیکه از مشکل . جرئت به خواستگاری شان نمیکند ازدواج نمیکنند

رار از منزل ف رند در غیاب والدین تصمیم به عشق وعاشقی نموده و مجبور بهمجردی رنج میب

 .میگردند

 ً ً . به ریاست امور زنان همکارهستم من مستقیما درجلسات کمیته های  درآنجا منظما

. مختلف، یکجا با نمایندگان والیت، ریاست حقوق بشر و ریاست امورزنان اشتراک مینمایم

قضیه های فرار از منزل بر میخوریم و حاال تصمیم گرفتیم که دراین جلسات ما همیشه به 

ورکشاپ های مختلف را برای مردان وصالحیت داران فامیل ها براه بیاندازیم تا از این به بعد 

مسئله طویانه را که عامل اصلی این بدبختی ها است کنار گذاشته مطابق احکام شرعی اسالمی 

 .ام اجبار حاضر به نکاح اسالمی شوند وتشکیل خانواده دهندبه جوانان اجازه دهند که بدون کد

اعتیاد . موضوع دومیکه در این اواخر باعث تباهی خانم ها و خانواده های شان میگردد

در مرکز والیت ما یک منطقه به حویلی مسما است در این منطقه تعداد از . به مواد مخدر است

معتاد اند این معتادین به اندازه ای در مقابل زندگی بی خانم ها با فامیل هایشان زندگی میکند که 
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پروا هستند که خانه های شان به ویرانه ها تبدیل شده و دیوار های خانه باالیشان غلطیده اما 

 .ایشان صرف به مواد اعتیاد آور فکر میکنند وبس

 ما از جانب ریاست امورزنان موظف گردیدیم و جهت تهیه یک گزارش به محل رفتیم

زندگی شان بسیار فالکت بار است؛ سامان ولوازم خانه را بفروش رسانیده اند اکنون به فروش 

به زندگی انسانها نمی ماند  زندگی ایشان اصالً . دختران شان و حتی اطفال شان شروع کرده اند

 .در بعضی خانه هایشان از پدر شروع  الی فرزندان کوچک به مواد مخدر آغشته هستند

بعد از اینکه شما این فامیل های معتاد را شناسایی کردید کدام شخص ویا  خانم پتان

 ؟یا خیر یر دولتی با ایشان کمک کرد که از این وضیعت بیرون شوندغموسسه دولتی یا 

ما در تالش هستیم اما متاسفانه تا حال موفق نشده ایم یکی از دالیل عدم موفقیت ما 

در این اواخر . کمک و مساعدت ها اکثرا به مستحقین نمی رسند !فساد اداری است متاسفانه

تعداد از گدایی گران نیز در شهر پیدا شده اند و کسانی به این کار دست میزنند که کامال بی بس 

وبیچاره شده اند، زمینه های کاری برایشان مساعد نیست و از نهایت درما ندگی به گدایی دست 

 .میکنندرازد

م که از این صندوق رکه ازطریق بنیاد خود صندوق خیریه را بگذا من کوشش میکنم

برای مستحقین قرضه ای را فراهم سازیم تا بعداز توانمندی اقتصادی ان قرضه را دوباره 

 .بپردازند

حرف های جالبی برای گفتن دارم اینکه در تشکیل ریاست امور زنان در این والیت 

 زود ترکدام خالخود تان تصور کنید که یک رئیسه . میدهدبزرگ تنها یک خانم وظیفه انجام 

ً . ر کندرا میتواند پٌ   .که این  فعالیت ها بسنده نسیتمسلما

یکی از راهکار های آگاهی مردم بخش جامع . اما ما به تالش های خود ادامه میدهیم

سواد این رضا کاران که اکثریت شانرا خانم های کم سواد و حتی بی. رضاکاران صحی است

مستقیما به منازل مردم مراجعه نموده برعالوه رسانیدن خدمات وپیام های صحی . تشکیل میدهد

در قسمت آگاهی زنان ودختران از حقوق شان نیز کار کرده ایشانرا تشویق به تعلیم و تحصیل 

در  دختران و عروسان شانرا اجازه دهند تا تا به مینمایند و به مادران شان توصیه مینمایند که

 .اجتماع ظاهر شوند، به کلینک بروند، به مکتب بروند و روزی حالل بدست بیاورند

لیسه دخترانه جور شده دختران به  5الی  4در نتیجه همین تالش ها حاال در حدود 

ه جاما تحصیالت عالی در این والیت مساعد نیست باال ترین در . کورس های انگلیسی میروند

اکنون ریاست . ابلی میتواند فرا گیرد بکلوریا در دارلمعلمین استتحصیالت را که یک دخترز

امور زنان توسط سرپرست اداره میشود چرا که رئیسه باید تحصیالت عالی داشته باشد و 
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متاسفانه در تمام والیت زابل کسی پیدا نمیشود از خانم ها که تحصیالت لیسانس را در یکی از 

 .رشته ها داشته باشد

ر ما اینست که والی صاحب زابل نیز از زنان حمایت الزمه نمیکند مشکل دیگ و 

برعالوه اینکه در خود والیت زمینه تحصیالت عالی مساعد نیست هیچ نهادی زمینه اینرا فراهم 

وار جنساخته که حد اقل چند بانو یا خانم زابلی را جهت فراگیری تحصیالت عالی به والیت هم

 .هزینه تحصیالت شانرا بپردازندو سایر ادارات بفرستند و یا 

درد دل زیاد داریم مقامات والیت هیچ نوع همکاری با فعالین زنان ندارند خانم های 

. این والیت دربدر و خاکبسر میگردند اما هیچ کسی ویا نهاد دولتی وغیر دولتی بداد شان نمیرسد

ت، برای پسران نیز دراینجا برعالوه که زمینه های تحصیالت عالی به دختران مساعد نیس

زمینه های تحصیالت عالی  مساعد نیست و کسانیکه توانمندی اقتصادی دارند فرزندانشان را 

 . به کندهار ویا کدام والیت دیگر به تحصیل میفرستند اما اکثریت مردم این توانایی را ندارند

م به حضور ما بخاطر دفاع از حقوق زابلیان به محدوده والیت اکتفا نکردیم شخصاً خود

رئیس جمهور مراجعه کردم و با خانم اول سه شب را یکجا در ارگ ریاست جمهوری سپری 

که همه وعده  !کردیم به من وعده سپردند که ما هر چه عاجل اقداماتی خواهیم کرد اما متاسفانه

ردم نمایندگان پارلمان نیز درد م.هایشان در حد گفتار محدود ماند وهیچ جنبه عملی بخود نگرفت

را مداوا نمی کنند قوم پرستی زیاد در این والیت رایج است چنانچه اکثریت کرسی ها بدست 

 اقوام توخی وهوتک اند 

مناقشات این ایا . خانم ها معلومات دهید ذات البینی میانلطفا در مورد مناقشات : سوال 

 فامیلی با عث ازدیاد خشونت ها میگردد؟

خانوادگی بین خود همیشه درگیر اند که میتوان گفت بلی خانم ها درچوکات : جواب

فقراقتصادی و سواد براین مناقشات می افزاید وهمچنان قضیه های داریم که یک پدر معتاد 

خواسته است تا دختر کوچکش را بفروش برساند اما مادر در مقابلش ایستادگی کرده با اخذ 

د ما قضایای ثبت است که یک دختر همچنان در نز. طالق خود و کودکش را نجات داده است

اما فامیلش از طرف فامیل . از خانواده هنگامیکه خواسته است با مرد دلخواه اش عروسی کند

در نتیجه فامیل پسر از پرداخت طویانه عاجز مانده اند و . پسر مبلغ انگفت طویانه خواسته اند

است برادران وپدر به لت دختر بخاطر ازدواج که خواست و حق اسالمی اش ر بعد از اسرا

 .وکوب او پرداخته اند

 پیغام شما به دولت مداران و مسئولین چه است؟
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پیغام من اینست که باید به مردم غریب ومصیبت دیده زابل توجه شود باید در اینجا 

اشخاصی مقرر شوند که برای مردم زابل خدمت نمایند ما کسانی را کار نداریم که برای پرکردن 

باید کسی معرفی شود که حق مرد وزن . ی شان در پست های کلیدی معرفی میشوندخریطه ها

باید به تعلیم وتربیه توجه شود، . بدهد و باالی معتادین توجه خاص داشته باشد شانزابلی را برای

باید به صحت مردم توجه شود، باید ریاست امور زنان فعال و کارا گردد که از مصیبت های 

باید که با براه انداختن ورکشاپ ها به هر سطح معلومات . ابلی واقف باشدهریک زن ودختر ز

باید که از طریق علمای دین و روشنفکران برضد عنعنات مردود خصوصاً . مردم بلند برود 

که در حقیقت یک نوع تجارت نامشروع است بخاطر اخذ پول حرام از بابت فروش ) طویانه 

اه بسازند که دختران شان را نفروشند زیرا اولین وبیشترین تبلیغ شود و مردم را آگ( دختران

 زیرا پدری که دخترش را به فروش میرساند او اصالٌ . آسیب پذیران همین دختران معصوم اند

به فکرآینده دخترش نیست، صرف به پول و مبلغ طویانه می اندیشد بدون در نظرداشت 

 .شخصیت، موقف اجتماعی و حالت مدنی ناکح

انم پتان از اینکه یک معلومات مکمل در مورد زندگی مردم زابل را برایم تشکر خ

 .ارائه کردید

 :ادامه مصاحبه

در روز بعدی با خانم پتان یکجا جهت مصاحبه به خانه یکی از معتادین مواد مخدر 

وپال خانم تپان دروازه یک منزل مشابه به  رفیتم پس از پیمودن فاصله نه چندان دور و پرس

دختر جوانی بیرون شد با لباس کهنه و چهره افسرده به ما سالم داد و . ویرانه را تک تک زد 

مشروط به اینکه اسمی از . خانم تپان مرا به او معرفی کرد و اجازه مصاحبه ام را با او گرفت

 .خودش ویا اعضای فامیلش در مصاحبه تذکرنیابد

ل حویلی شدیم و دخترک در حالیکه نوک چادرش را برویش کشیده بود و با آواز داخ

پدرم چهار » : داستان معتاد شدن مادر وبرادرش را چنین حکایت کرد. شرم آمیز صحبت میکرد

سال پیش در زندان وفات نمود، مادرم در حالیکه بیرون از خانه کار میکرد شخصی اورا فریب 

زندگی .  متوجه شدیم که یک برادرم نیز معتاد است  غشته ساخت، بعداً داده و به مواد مخدر آ

در . هرچه که داشتیم آنرا میفروختند تا در بدل مواد مخدر بخرند. ما بسیار فالکت بار شده بود 

آن حالت من خیلی متاثر بودم همیشه گریه میکردم و به زندگی خود، یک خواهرکم و چهار 

اما خوشبختانه . ی فکر میکردم که خدا ناخواسته مارا نیز نفروشندگاه. برادرم می اندیشیدم 

یکی از اقارب ما که خود ش داکتر بود مادر وبرادرم را دریکی از شفاخانه های معتادین در 

اما بازهم سخت در حراس هستم که خداناخواسته بازهم این عمل . والیت کندهار تداوی کرد 

 .زشت وتباه کننده را شروع نکنند



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

235 

 

 مصاحبه با رئیسه زنان وَلیت بلخ 

 1396میزان سال  6تاریخ 

 

محترمه رئیسه صاحب لطفاٌ خودرا مختصراً معرفی نموده ودرمورد سوابق کاری تان معلومات 

 دهید؟

اسم من شهال حدید است از مدت چهارسال بدینطرف دراین پست کار مینمایم وقبالً منحیث 

 .داشتمآموزگار در مکاتب مختلف شهر وظیفه 

 لطفاً درمورد فعالیت های ریاست زنان دروالیت بلخ معلومات دهید؟: سوال

ریاست های امورزنان واحد های دوم وزارت امورزنان اند وتطبیق پالیسی ها وستراتیژی های 

وهدف عمومی توانمند سازی زنان در بخش . وزارت را مطابق پالن های ساالنه تطبیق مینماییم

 .ی وسایرعرصه ها به سطح مرکز شهرو ولسوالی ها میباشدهای اقتصادی، سیاس

ما همین اکنون درحال تطبیق پروژه های مرغداری، مالداری و خیاطی میباشیم که : بطور مثال

 .البته این پرژه های ما به کمک دونرها تطبیق میشوند

ارتقای همچنان کورس های اموزشی سواد درحال جریان است وبرنامه های آگاهی دهی و 

 .ظرفیت خانم ها با دایرکردن کورس های آموزشی نیز شامل برنامه های اجرایی ما میباشند
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 ؟چطور میتوانیم خشونت را کاهش دهیم: سوال 

کلمه خشونت از بدوپیدایش بشریت منحیث یک عامل نقص کننده حقوق انسانها همراه شان بوده 

رتقای ظرفیت و سطح آگاهی وهمچنان بلند بردن محو سازیم اما با ا نمیتوانیم انرا کامالً . است

 .سطوح اقتصادی خانواده ها، میتوانیم که حد اقل میزان این خشونت ها را کاهش دهیم

امروز من مطابق به برنامه های کاری ام دربخش صحت، از زندان زنانه این والیت : سوال

حفظ الصحه زندان نیز نیزدیدن کردم که مطابق چک لست دردست داشته ام باید از شرایط 

 . مالحظه به عمل میاوردم 

 17نفر زندانی که  90برای تعداد : متاسفانه وضیعت حفظ الصحه زندانیان خوب نبود، چنانچه 

نفراطفال شان نیز با ایشان درزندان بسر میبرند یک حمام و دو تشناب رفع حاجت موجود بود، 

مطابق ) ناسب برای بود وباش نداشتنددریک اطاق چندین نفرزندانی بسرمیبردند، جای م

آیا ریاست امور زنان از حالت زنان زندانی این والیت با . و بسا مشکالت دیگر( ستندرد

 خبراست یا خیر؟

ما دربلخ زندان معیاری نداریم، اما ازوضیعت زنان زندانی همیشه نظارت میکنیم و تا حد ممکن 

تشناب های شان با صلیب سرخ صحبت شده در حل مشکالت شان میپردازیم در مورد مشکل 

درحدود بیست تشناب داخل ) صلیب سرخ هشت ماه پیش برای ترمیم تشناب های شان . بود

یک برآوردی را انجام داده بود اما متاسفانه نظر به یک حادثه تروریستی که چند ( تعمیر

ن موسسه به تعلیق در افغانستان فعالیت های ای. نفرکارمندان صلیب سرخ به شهادت رسیدند

که درحال اجرا بود نیمه تمام (درقسمت ترمیم تشناب های زندان زنانه) درآمد و پروژه شان 

پروپوزل دادیم که پذیرفته شد و   BMZ ما به دونردیگر مراجعه کردیم وبه دفترآلمانی. ماند

مشکل خاتمه کارهای ترمیماتی تشناب ها به پایان رسیده وقبل ازرسیدن زمستان انشاهلل  70%

 . خواهد یافت

درضمن برای اطفال شان کودکستان ساختیم که استادان بشکل منظم این اطفال را زیرپرورش 

قرار داده اند وبرای مادران شان یک اطاق حرفه وی را ایجاد نموده ایم که تحت نظر استادان 

های خیاطی  ماشین UN Women ونیزدفتر. از حرفه های مختلف مورد آموزش قرارگرفته اند

 . را دراختیار زندانیان قرار خواهد داد

 .تشکر خانم حدید از اینکه فرصت این مصاحبه را محیا ساختید

تشکر آقای شمیم به نمایندگی اززنان این والیت از شما سپاسگذاریم تا با نوشتن این کتاب؛ دردل 

 .خانم ها را برشته تحریر درمیاوید

 



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

237 

 

 1396سرطان  24

 :منیره قاضی زاده رئیس مرستون وَلیت بلخمصاحبه با 

 خانم قاضی زاده لطفاٌ درمورد تحصیالت وسابقه کاری تان کمی معلومات دهید؟

درآن والیت به  1381الی سال  دروالیت جوزجان منحیث معلم مقررشدم و 1371من درسال 

علم درلیسه فاطمه به والیت بلخ کوچیدیم ودراینجا بازهم منحیث ماً وظیفه خویش ادامه دادم بعد

سال ادامه کارم دراین لیسه منحیث مدیر لیسه موالنا جالل الدین  5که بعداز. بلخی گماشته شدم

بلخی تعین گردیدم درحین زمان مدیریتم دراین لیسه بحیث کارمند رضا کارموسسه سره میاشت 

ام منحیث  وبنابردرخواست موسسه سره میاشت به وظیفه چندین ساله. ایفای وظیفه مینمودم

استاد خاتمه بخشیده و با سره میاشت قرارداد کاررا امضا نمودم که ازآغاز کار تا کنون منحیث 

 .رئیس مرستون زون شمال ایفای وظیفه مینمایم

خانم قاضی زاده منحیث یک خانم فعال وبا تجربه این والیت لطفاٌ درمورد فعالیت های ریاست 

 د؟مرستون درخصوص خانم ها معلومات دهی

در  ؛سره میاشت یک نهاد خیریه ومستقل است ودرچوکات سره میاشت  ؛طوریکه شما میدانید

 .مرستون داریم 5مملکت خویش پنج زون 

مدت دوالی سه سال برای . هرگاه یک خانم بی بضاحت وبیوه باشد . کار های ما عملیاتی استو 

 .شان در مرستون اقامت میدهیم

( قالین بافی، خیاطی، گلدوزی ومهره بافی)درجریان اقامت مستفدین برعالوه اینکه یک حرفه 

را فرا میگیرند کورس های سواد آموزی را نیز تعقیب مینمایند برعالوه اطفال شان نیز شامل 

افغانی  20000برنامه های تعلیمی میشوند ووقتیکه مستفدین فارغ میشوند سره میاشت در حدود 

ونیز درجریان درس معاش  شان می پردازد که وسایل مورد ضرورت شانرا تهیه نمایندبرای 

 .نیزپرداخته میشود

 کتعداد از خانم ها به گدایی دست میزنند نظر شما درباره اینها چیست؟ی

گر ها به چند کته گوری تقسیم میشوند ویک موضوعی را که من متوجه شده ام اینها به  گدایی

میخواهند از مردم خیرطلب کنند و این کار شان اکنون محبوریت نیست بلکه  هرنیرنگی که شود

را  ی خیرات طلبمن خاطره ای را بیاد دارم که یکی از خانم ها. یک حرفه درآمدی آنها است

« بیا با من در خانه ای ما کارکن، من حاضرم که ماهانه پنج هزار افغانی برایت بپردازم» : گفتم

خانم قاضی زاده از محتوی صحبت های شما .نی داری پیشنهاد مرا رد کرداو با یک تمسخر مع

متوجه شدیم که برنامه های شما در پهلوی سایرادارات برای خانم ها خیلی موثر بوده وزمینه 

 .اشتغال زایی ودوباره ایستادن شدن را برایشان مساعد میسازد
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 سه داستان مستند از وَلیت بلخ 

 :پورخالده ظریفی و وسیمه ولی زادهتهیه کننده را 

 :نویسنده کتاب هذا: تصحیح 

 1398سنبله  26تاریخ 

سال عمردارد وسه سال ازعروسی اش سپری شده است در  25زن جوانی که  :  داستان اول  

 .(نام مستعار)نفیسه . خانه همرای شوهر، دوپسر، خسر، خوشو وایور هایش زندگی میکند

اقتصاد فامیلی شان هم ضعیف . دهقان کاراست کم سواد بوده وفعالً ( مستعارنام ) شوهر او احمد

 . راضی بود و همه اعضای فامیل باهم خیلی صمیمی بودند او از زندگی اش کامالً . است

 مشکل او از کجا آغاز شده و چرا اکنون به مشکالت روانی مواجه شده است؟! اما 

اما مشکل او با . هیچ نوع پرابلم وتشویشی نداشتند خودش و اعضای فامیل احمد بین خود! بلی 

قبل از نامزد شدن ؛ پیوند به اساس .  برادر او است خانم بود که فعال (نام مستعار) ننویش  ذکیه 

) یک توافق جانبین فامیلی صورت گرفته یعنی اورا باید با احمد نامزد میکردند و خواهرشوهر

ذکیه کسی دیگری را : بدون درنظرداشت اینکه( مستعار نام)محمود اورا برای برادر ( ننویش

 .راضی به نامزدی وعروسی با محمود نموده انددوست داشته واو را اجباراً 

نفیسه نیز از موضوع روابط ذکیه با کسی دیگری آگاهی نداشته ورنه قبل از نامزد شدن هیچگاه 

 .حاضر به ازدواج با احمد نمی گریده است

گی مشترک نفییسه بعضی حرف هایی را درمورد ذکیه میشنود که او با وجود بعد از سه سال زند

. عروسی با محمود با شخصی که از قبل ارتباطات عاشقانه داشت تماس های تیلفونی داشته است

او صدایش را . اما او هیچ گاه باور نمیکند که یک خانم بعد از عروسی با کسی ارتباط داشته باشد

. اند چون  ذکیه همشیره احمد است و نام بدی شوهرش مستقیما به او نیز میرسدنیز بلندکرده نمیتو

داستان تباهی نفیسه وقتی به اوجش رسید که ذکیه با عاشقش از منزل فرار کرده و از سه ماه 

 . الدرک است دینسوب

ز شدت سیب نرسد اورا به بهانه ای به خانه خود میخواهد و بعد اآپدر نفیسه بخاطریکه به دخترش 

و خواهان . و شوهرش برگردد اننفیسه را هرگزاجازه نمیدهد که نزد فرزند( بخاطر ذکیه ) ماجرا 

 . طالق دخترش گردیده است

 .چون می خواهد تمام روابط را با فامیل ذکیه قطع نماید

وجود دارد وهردوی زن وشوهر  مانند قبل در اینجا میان نفیسه و احمد عشق واقعی زنا شوهری

 .طفال نازنین شان باید فدای اشتباهات ذکیه و فامیل های مربوطه شان گردندبا ا
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ازه نداشت که شوهرش را مالقات کند اما جدیگر ا است؛ احمدیکه خانم نکاح شده نفیسه با وجود 

به هرشکل ممکنه زن وشوهر واوالد هایشان . کنند شان طاقتاین دوری را نمیتوانستند که هردوی 

اما دور از . و هنوز هم عشق ودوستی شان بیشتراز پیش بود  القات میکردندهمدیگررا م

 .انظارعامه 

 . حمل دارد سودر این فرصت نفیسه متوجه میشود که از سه ماه بدین! اما

فامیل های که از اثریک اشتباه شان . کی ها باید فدای اشتباه دوفامیل گردند : این چقدر سخت است

 بدنامد و چندین انسان و فامیل ها ند و چندین عشق شکست بخورنانی شوچندین انسان باید قرب

 :گردند

اولین قربانی این حادثه طفلک سه ماه نفیسه و احمد بوده که هرگاه کودک مظلوم را سقط نمیداند  .1

 .پدر نفیسه اورا به قتل میرساند

. ان برهم میخوردقربانی دوم عشق نفیسه و احمد است که با وجود عشق ودوستی فضای فامیل ش .2

م شان نیز تا آخیر عمر محبت مادر وو مجبور اند که از هم دیگرطالق بگیرند و اطفال مظل

 .مهربانشان را نخواهند احساس کرد

کسیکه . آیا او را جامعه عقب مانده ما به چه نام ولقبی خطاب خواهند کرد. قربانی سوم محمود است .3

دیت او سه سال تمام با شخصی دیگری ارتباط نا خانمش از منزل فرار کرده وبا وجود موجو

ً . مشروع داشته است که هرگاه محمود از مسئله عشق ذکیه با کسی دیگری با خبر میبود  مسلما

 .هیچگاه با نکاح ذکیه موافقه نمی کرد

قربانیان چهارم هردو فامیل احمد و محمود اند زیرا از یکی شان دخترشان فرار کرده وازدومی  .4

ونیز از یکی شان عروس شان با وجود همه خوب بودنش وبدون کدام گناه باید طالق عروس شان 

 .شود و ازدومی دخترشان 

اینکه در میان نفیسه واطفالش و اطفال محمود از این ماجرا ها چه اندازه متضرر میشوند این را  .5

 .زمان واضح خوهد ساخت 

 ل دیگریست؟اینکه نفیسه از این مشکل روانی نجات میابد ویاخیرسوا .6

 :اما سوال مهم دراینجاست که مقصران اصلی کی ها اند؟

محمود  کردندرصورتیکه او عاشق کسی دیگری بوده ، چرا باید با نکاح : در قدم اول ذکیه  .1

حاضر میشد ودرصورتیکه اینکار را با اجبار فامیلی انجام داده بود باید بعداز ازدواج تمامی مسایل 

نه خودش مجرم وبدنام میبود و نه با عث تباهی انسانهای  عاشقی قبلی را فراموش میکرد وفعالً 

 .مظلوم دیگرمیگردید
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یداشتند باید قبل از وقوع حادثات تباه در صورتیکه فامیل ذکیه از عشق او با کسی دیگری اطالع م .2

کننده بعدی جلوش را میگرفتند ودخترشان را با میل خودش که حق شرعی او نیز میباشد به عقد 

 .نکاح درمی آوردند

باید مزاحم  درصورتیکه محمود از عشق دختری که با او میخواهد عروسی کند اطالع داشته اصالً  .3

 عشق دو دلداده نمیشد

متاسفانه داستان های همچون از معا مله های تبادل جوانان وعقد نکاح  ه عام استچیزی ک! اما 

( بدلک)به اصطالح عوام . یک دخترویک پسراز یک فامیل و یک دختروپسراز فامیل دیگراست

بنابرآن این داستان برعالوه تراژید . در اکثرموارد همچون داستان ها به شکست مواجه میشوند

خوب روی  ؛ بایدست برای تمامی فامیل ها که قبل از معامالت بدلکبودنش یک درس عبرتی

شاید کسانی که این کتاب را میخوانند هرکدام شان همچون . فکرنمایندتمامی عواقب نا خوشایندش 

 .را شاهد بوده باشندداستان های 

 :داستان دوم

با شوهر،دودختر، سال از عروسی اش سپری شده ودرخانه  8سال عمر دارد ،  28زن جوانی که 

 .پسر، خوشو، ننو، ایوروزن واوالد هایش زندگی میکند

 .شوهرش سواد ندارد ودهقان کاراست

 .اقتصاد فامیلی شان هم تا اندازه ای خوب است

اوشکایت دارد که هیچ روز خوبی را درخانه شوهرش ندیده است در زمانیکه مجرد بود یعنی ! اما

مشکل او بیشتر با . است اما خانه خسرش زیاد سختگیری دارددر خانه پدرش آنقدر مشکل نداشته 

حتی به اندازه . چون خوشو میخواهد او تمام کارهای خانه را به تنهایی انجام دهد. خوشویش است

حتی اجازه نمیدهد . ایکه اورا به رفتن به خانه پدرش و هیچ نوع مراسم خوشی وغم اجازه نمیدهد

هرگاه موصوفه گاهی شکایت کند ویا از انجام کار های شاقه  .با شوهرش به تنهایی حرف بزند

خوشو وننو ها به نزد شوهرش شکایت میکنند وشوهر ظالم تا که میتواند اورا لت . سرباززند 

درروزیکه به شفاخانه مراجعه کرد ازسبب .خوشویش نیز اورا لت وکوب میکند . وکوب میکند

ته بود اورا با دسته بیل مورد لت وکوب قرارداده بود درد اعضای بدنش بود که خوشو تا که توانس

 .و آثار ضرب وشتم در پشت شانه هایش بصورت واضح هویدا بود

باخوردن ) زندگی باالی موصوفه خیلی فشارآورده تا حال چند بار تصمیم به خودکشی گرفته است 

یش وآینده اما صرف بخاطر محبت با اوالد ها( مرگ موش ، خودسوزانی و بریدن رگ دست

 . تاریک آنها زنده مانده است
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سوالیست که متاسفانه او خودش نیز  ؟اینکه آیا او از این حالت فالکت باز زندگی بیرون خواهد شد

 .نمیداند

 :داستان سوم

درخانه با یباشد؛ سال عمر دارد ومتعلم صنف یازدهم دریکی از مکاتب م 17دخترجوان ایکه 

زندگی میکند و از مدت شش ماه میشود که با یک پسریکه شاگرد پدر،مادر دوخواهر ودوبرادرش 

 .دُکان پدرش بوده به رضایت پدرش نامزد شده است

 . اقتصاد فامیلی شان بسیار خوب است چون پدرش هم دکان عکاسی دارد وهم زمیندارهستند

میکند و  دخترک متوجه میشود که نامزدش درخانه شان زیاد رفت وآمد:  مشکل از کجا پیدا شد؟ 

درحالیکه خسرها . هرزمانیکه بداخل خانه میایید نسبت به اوپدرش از نامزدش استقبال خوب میکند

 .اکثرآ از آمدن داماد شان  خوشش شان نمی آید

زیرا . چند مدتی میگزرد و دخترک با مادرش یکجا بخاطر این موضوع درشک وتردید میباشند

بعداز مدتی متوجه میشوند که پدرموصوفه  .خوابداوب پدرش میخواسته که بیشترنامزد دخترش نزد

با خواهرنامزدش رابطه تیلفونی داشته و از همه بد تراینکه با نامزد دخترش نیز رابطه هم جنس 

 .گرایی دارد 

پدر موصوفه بخاطراینکه روابط نامشروع پست فطرتانه خود را بدون کدام مشکل ادامه دهد و  

گردش نیز با زبان خاموش به خواست های رزیالنه ای او لبیک نیز طرف معامله اش یعنی شا

 .وبدون درخواست پول طویانه نامزد شاگردش میسازد. گوید دختر مظلومش را به قربانی میدهد

. نامزد دختر ازیک والیت دیگربه این والیت مهاجرشده اند و تنها با خواهرش زندگی مینماید

را دامادم وشریک ثروت ودارایی ام میسازم و با خواهرت  پدردختر برای شان وعده داده که خودت

 .نیز نکاح مینمایم

اکنون دختربه مشکل روانی مواجه شده و نمیداند که چگونه به این زندگی نا معلومش ادامه دهد؟ 

در جریان مصاحبه دخترک با چشم گریان از ما طالب کمک میشد و سواالت زیادی درذهنش 

 :اینکه. خطور میکرد

نه یک انسان که نامش را پدرمانده اند وبزرگترین تکیه گاه فامیلش میباشد به این اندازه پست چگو .1

 فطرت شده میتواند؟ 

چطور به این اندازه  شتهکسی را دختر معصوم هفده سال پدر خطاب کرده و معصومانه دوستش دا .2

 ؟رزیل شده که دخترک معصومش را فدای خواسته های شهوانی وشیطانی خود سازد
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چطور همین انسان توانسته که ازناداری و نا توانایی دوجوان یعنی نامزد دختر وخواهرش استفاده  .3

 نموده و این دوانسان دیگر چقدر زبون و ناتوان اند که بخاطرپول حیثیت وآبروی شانرا فدا نمایند؟

با اوالد خود داماد وعروس که مانند اوالد های یک فامیل اند چطور میتوانسته همین انسان خبیث  .4

 روابط نا مشروع داشته باشد؟

 .وصدا ها سوال دیگر .5

 اکنون دخترک مظلوم حیران مانده که چه کند؟

چطور دیدن پدر خود را تحمیل کند و بخاطر نامبدی فامیل شان صدای خود را نیز نمیتواند بلند 

 کند؟

عروسی کند ودر تمام  چطور میتواند که با یک انسان مفعولیکه با پدرش ارتباط نا مشروع دارد

 ؟(ازنگاه غیرت و مردانگی) زندگی خانم کسی باشد که او خودش بیشتراز یک زن نیست 

او گاه گاهی به خود کشی فکر میکند واز زنده بودنش واوالد بودنش در فامیلیکه چنین انسان بی 

 .که هیچ چیزی ازدستش پوره نیست! شخصیت پدر فامیل باشد ندامت دارد اما افسوس

اگرمن به جای او میبودم تمام موضوع را با قانون درمیان میگذاشتم تا مجرمان محکمه ! ولی

 .میشدند و خود، مادر، برادران وخواهرانم را از چنگ این انسان وحشی رهایی میبخشیدم
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 :مصاحبه با رئیسه زنان وَلیت غزنی

 1396دلو سال  7تاریخ 

معرفی نموده درمورد تحصیالت وسابقه کاری تان معلومات  لطفا بصورت مختصر خود را: سوال

 دهید؟

بخاطرادامه  اسم من شکریه ولی دوره مکتب را در لیسه رابعه بلخی به اتمام رسانیدم بعداً 

ازرشته خاکشناسی آن پوهنخی  1374تحصیالت عالی رشته زراعت را انتخاب کردم که درسال 

درکویته پاکستان در دفتر  سپس. دربخش خانم ها کار کردم در ابتدا درکمیته سویدن . فارغ گردیدم

Save the Children درریاست امورزنان  بعداٌ . منحیث معلم برای مدت سه سال وظیفه داشتم

معاون و اکنون منحیث رئیسه زنان والیت غزنی ایفای وظیفه سپس ابتدا منحیث مدیر اقتصاد 

 .مینمایم

 فعالیت های ریاست تان معلومات دهید؟خانم ولی لطفاٌ درمورد : سوال

طوریکه ازنامش پیداست : در بخش حقوقی مدیریت حقوقی ما کار میکند  .1

زنانیکه بخاطر مشکالت شان به ما مراجعه میکنند ما فامیل های شانرا دعوت میکنیم و کوشش ما 

هرگاه  .عارض را ازطریق مفاهمه با فامیل شان حل سازیمهای براین است که مشکالت خانم 

ازاینکه ریاست ما یک نهاد اجرایوی نیست وپالیسی سازاست؛ قضیه های . مشکل شان حل نشد

 .شانرا به ارگان های جنایی، عدلی وقضایی محول میسازیم

 .مدیریت اجرا وپیگیری قضایای ما قضیه را تا مرحله نهایی تعقیب میکند .2
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تعلیم وتربیه، سواد  مدیریت امور اجتماعی ما درارتباط مستقیم با ریاست های .3

ً سواد آموزی)آموزی و تحصیالت عالی؛ زمینه های آموزش را برای زنان مساعد ( خصوصا

میسازد وکمپاین های را برای جلب وجذب وتشویق فامیل ها جهت ارسال دختران شان به مکاتب 

 .وکورس های سواد آموزی براه میندازد

اری زنان کار میکنند وظیفه مدیریت جندر وپالن ما در مورد دفاع از حقوق ک .4

این مدیریت آگاهی دهی برای مردان است که درمطابق با احکام اسالمی برای خانم های شان 

زن ومرددوبال یک »:چنانچه مقوله مشهوراست که. اجازه ظاهر شدن دراجتماع وحق کاررا بدهند

 «.پرنده اند وهیچ پرنده ای نمیتواند که با یک بالش پروازنماید

ورکشاپ های مختلف را دربخش  :ما وظیفه دارد که ارتقاع ظرفیت مدیریت .5

 .های جندر، حقوقی وصحت دایرنماید

برعالوه یک باغچه ای را مخصوص خانم ها ازبودیجه انکشافی خود؛ به کمک ریاست شاروالی 

مرکزآموزشی نیز تاسیس گردیده وازهمین و کتابخانه ؛ومقام والیت ایجاد کرده ایم که دراین باغچه

میباشد ساخته شده است؛ حویلی باغچه را به دُکان  بودیجه یک  مارکیت زنانه که شامل ده باب 

 ما درمحوطه تعمیر ریاست (یونیمای گردیز)محوطه نمودیم و (پی آرتی پولندی ها  ) کمک تیم

 .د کتاب میباشدیک باب کتابخانه ساخت که این کتابخانه داری یکهزار جل

همچنان ما برنامه های آموزشی زبان انگیسی وکمپیوتر را مخصوص بانوان ایجاد کرده ایم 

درضمن برای توانمندی اقتصادی خانم ها پروژه های کشت سبزی، پروسس میوه جات، تهیه 

، مالداری وکورس های آموزش خیاطی ایجاد شده است که در اخیرپروژه همه  لبنیات، زنبورداریِّ

 .افزار کاری برای خانم های مسئول بخشیده می شود

فیصد مجموع کارمندان دریک اداره 30) ما بخاطر توازن فیصدی کارمندان زن در ادارات دولتی

برنامه های داریم و مقام والیت برای ما این صالحیت را تفویض نموده که در همه پروسه ( واحد

خانم قبالً  ؛دراثرهمین تالش های ما. موجود باشد های مصاحبه برای استخدام؛ نماینده ریاست ما

ها صرف دربخش های تعلیم وتربیه ، صحت عامه وریاست ما وظیفه داشتند اما حاال به شمول 

 .والیت در تمامی ادارات تعداد کارمندان خانم روبه افزایش است

ز جانب اای در هر ماه یک مرتبه تحت اثرمقام والیت و سکرتریت ریاست زنان یک جلسه 

 .ون منع خشونت علیه زنان دایر میشود وبا این تالش ها درسدد کاهش خشونت میباشیمیسیکم

با ریاست شُون اسالمی وحج اوقاف همیشه درارتباطیم که برای مال های مساجد وظیفه بدهند تا 

 .درمورد حقوق اسالمی مرد وزن  درمنا طق شان؛ آنها را آگاهی دهند

عوامل درعقب مانی زنان و خشونت علیه شان رول دارد؟ لطفا  به نظرشما کدام : سوال

 .عرض بداریدمختصراً 
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 .فقراقتصادی وسواد  .1

 .اعتیاد مردان به مواد مخدر .2

 .فرهنگ بدل دادن جوانان  .3

 ازدواج های اجباری وقبل از وقت  .4

 (لت وکوب) خشونت های فزیکی .5

 خشونت های زن علیه زن ومرد علیه زن .6

 ً  مورد چالش ها وتهدیدات امنیتی تان حرف بزنید؟ درسوال خانم ولی لطفا

زیرا وسعت کاری ریاست ما محدود میشود به نقاط . اولین چالش ما قسمیکه گفتید نا امنی است

داخل شهر وولسوالی های امن؛ هرگاه این چالش مرفوع گردد ما میتوانیم این فعالیت های خود را 

ولسوالی،در ده ولسوالی میتوانیم  17از جمله  طوریکه.) درسرتاسروالیت غزنی گسترده سازیم

 یم شدناما متاسفانه وضیعت امنیتی شهرغزنی به عوض اینکه بهترشود رو به وخ( فعالیت نماییم

همین اکنون که ما درجریان مصاحبه ایم صدای فیرهای اسلحه خفیفه وشدیده را میشنوید که . است

 .هر لحظه امکان گسترده شدن آن است

ولسوال صاحبان ایکه از ولسوالی های نا امن به والیت میاییند مالقات های داریم که  اما ما با

 .درمورد فعالیت ها وبرنامه های خویش ایشان را آگاهی میدهیم

برای شما منحیث یک زن در . این تهدیدات ای را که یاد کردید تقریبا شکل عمومی دارد: سوال

درریاست امور زنان یک چالش است اما میخواهم در  فضای نا امن این والیت کار کردن وآنهم

 ً اداره ای تحت ریاست شما ویا شخص خود تان به آن مواجه شده اید  مورد تهدیدات که مستقیما

 معلومات دهید؟

تهدیدات شفاعی همیشه است وگاهی هم شبنامه های مخالفین دولت بدست ما میرسد اما شدید ترین 

د که باالی موتر انتقالی ما صورت گرفت که خودم جان به سالمت حمله ای طالبان یکسال قبل بو

 . بردم اما متاسفانه آمرصاحب خزاین ریاست ما در همین حادثه به شهادت رسید

اما هرگاه . هرروزیکه از خانه بیرون میشوم روی اطفالم را میبوسم چون امید برگشتنم نیست

هایم به نام مادرشان افتخار خواهند کرد که درراه دراین راه کشته شوم نیز پروا نیست بلکه اوالد 

 .به شهادت رسیده( زنان) خدمت به مردم و مظلوم ترین قشر جامعه 

 .تشکر خانم ولی از اینکه زمینه این مصاحبه عالی را برایم مساعد ساختید
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 1396دلو سال  6تاریخ 

 :مصاحبه با بانو فرشته موسوی

درشفاخانه حوزوی والیت غزنی وظیفه دارند که امروز بانو موسوی منحیث مشاور روانی 

 :میخواهم با ایشان در مورد عوامل مشکالت روانی زنان وسایر موضوعات صحبت نمایم

میشود دروالیت غزنی  لطفا در مورد عوامل اساسی که با عث مشکالت روانی زنان : سوال

 معلومات دهید؟

 :م انگشت شمارنمایمعوامل زیاد اند اما من عوامل ذیل را میخواه

 .جنگ ووضیعت نا امن والیت ما .1

 .فقر و سطح دانش پایین .2

 .خشونت های فامیلی ومردساالری .3

 .عنعنات ناپسند سایرو .4

لطفا در مورد چند قضیه ای از مریضان تان معلومات دهید ومن بدون اینکه اسمی از : سوال

 .اشخاص ببرم آنرا به نشر خواهم رساند

سال داشت ودریکی از مراکز صحی مصروف کار بود از جانب یکی  25یک خانمیکه : قضیه

از همکارانش که خود را دوست قریب و خواهرخوانده او معرفی کرده بود باالی یک مرد عیاش 

افغانی به فروش میرسد بدون اینکه از  50000که از قبل دو خانم دیگر نیز داشته است دربدل 

 .خبرباشد با اصل ماجرا

نام ) خواهرخوانده سیما ( نام مستعار) همین مرد  مبلغ یاد شده را برای ثریا :قصه طوریست که

میدهد که در بدل این پول زمینه های معرفت  با سیما را برایش آماده سازد و طوری ( مستعار

سیما بعد از یکی دومالقات . مجرد است و خواستگار او شده ( نام مستعار) وانمود کند که مقصود

 .را میخورد و هردونامزد میشوندفریب مقصود 

درنزدیکی معامله عروسی مادر سیما به خانه مقصود میرود و میبیند که او دو خانم دیگر با 

مادر براشفته شده و موضوع را برای دخترش حکایت میکند هردو با متباقی . چندین اوالد دارد

مسلح غیر مسئول و زورمند  اما ازاینکه مقصود. اعضای فامیل تصمیم بر فسخ معامله مینمایند

 .ایشان را با تهدید وفشار آماده به عقد نکاح مینماید. است

بعد از نکاح اورا به ولسوالی مربوطه اش که درساحه خارج از حاکمیت طالبان قرار دارد انتقال 

شخص متذکره با وجودیکه داکتر ویا فارمسست نیست یک دواخانه ای را خودسرانه در . میدهد
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لینک باز کرده ودر آنجا به دوافروشی میپردازد وسیما را مجبور میسازد که هرروز مقابل ک

برای مریضان نسخه های غیر ضروری بنویسد تا کار وبارمقصود رونق گیرد وبه این موضوع 

برای مقصود هیچ چیزی . اکتفا نکرده گاه گاهی اورا مجبور به سقط های غیر مجاز نیز مینماید

شوهر بی ناموس وغیرت در بدل پول حتی زنش را به فحشا مجبور . از پول  اهمیت نداشته بغیر

 . میسازد 

سیما چند بار تصمیم به خودکشی نیز نموده بود چون از این بیشتر نمیتوانست این همه بی آبرویی 

اما . یکبار سیما تصمیم گرفت که برای طالبان مشکالتش را به عرض برساند. را تحمل نماید

در  و. ینکه خودش طالب وپول داراست به طالبان پول داده و خود را رهایی میبخشدمقصود از ا

مقابل سیما عقده گرفته اورا به یک دشت برده و یک چقری حفر میکند چون تصمیم دارد که 

شوند واورا  دوروپیش خبرمردم  با عث میشود کهسیما سروصدا وناله های ازسیما انتقام بگیرد ؛ 

 .داز مرگ نجات دهن

قراردادم ودرضمن دهی مشوره دوره های بعد از اینکه سیما به نزد من مراجعه کرد من اورا زیر 

به دولت مراجعه نمایند و خواهان طالق سیما شوند و اکنون مراحل : با فامیلش درتماس شدم که 

بازهم با اینکه آینده با این زن مجبور چه خواهد کرد؟ ایا مقصود . قانونی طالقش زیر کار است 

خیر سواالتیست  دادن رشوه ویا فشار خود را چنگ دولت نیز خالص خواهد کرده توانست ویا

 .وپنجه نرم میکند تنها چیزی که میتوانیم برایش بکنیم مشوره نیک ودعاست دستکه سیما با آن 

خانم موسوی از یک قضیه ای حرف بزنید که درآن موفق شده باشید و به عنوان خاطره : سوال

 .جالب آنرا درذهن تان سپرده باشید

یک دخترمعیوب که هم یک پایش کار نمیداد وهم انحراف دید داشت به نزد من به لوحه ! بلی

به یک مشکل وسواس نیز مواجعه شده بود طوریکه صرف  ووخیم تکلیف روانی مراجعه نمود ا

را هرقدریکه می غذای دست پخت مادرش را میخورد، دستان وسایر اعضای بدن ولباس هایش 

برعالوه خانم برادر نیز علیه او بصورت لفظی خشونت . شست هنوز هم فکر میکرد کثیف است

زمانی ( نام مستعار)مشکل سلیمه . میکرد و کاکایش میخواست خانه ای ایشان را غضب نماید

 .زیاد میشود که پدرش وفات مینماید

ه تنها مرگ است که اورا از این مریض طوری حکایت میکرد ک. وی را زیر تداوی گرفتم 

 .در مورد آینده درخشان امید خود را ازدست داده بود زندگی رهایی بخشیده بتواند و کامالً 

کوشش کردم که  بعداً . رهایی بخشیدم( ناپاکی)درقدم اول با مشوره هایم اورا از مریضی وسوسه 

ازدهم و یک دختربا استعداد او در حالیکه فارغ صنف دو. سوگ وفات پدر را کمی فراموش کند

من با . نداشت ش رانیز بود هیچ عالقه مندی به کار نمودن بیرون از خانه و ادامه تحصیالت

برادرسلیمه زمینه ای اینرا مساعد ساخت تا خواهرش . برادروتمام اعضای فامیلش صحبت کردم 
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ه شامل دارالمعلمین توانست ک وبعداً . بطور رسمی دریکی از مکاتب منحیث معلم پذیرفته شود

 . به تحصیل نیز میپردازد. والیت غزنی شده و اکنون برعالوه ایکه معلم است 

تمامی فامیل از من سپاس گذار اند ومن خود را خیلی خرسند . هیچ کسی با سلیمه پرابلم ندارند

هی یاری ذات ال با احساس میکنم که انسان مریض را به یک عضو فعال درجامعه تبدیل نمودم و

 .اکنون غم و یاس سلیمه به امید و خوشبختی مبدل گردید است

 ساختید. خیلی موثر و آموزنده ایکه با ما شریک قصه هایتشکر خانم موسوی از       

 

 1396سنبله  20

مصاحبه با  معاون بخش حمایت انکشافی زنان کمیسیون حقوق بشر وَلیت 

 :هرات
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مورد تحصیالت و کارکردگی های تان برای سالم خود را معرفی نموده مختصری در 

 ما معلومات دهید؟

اسم من عطیه الهی است فارغ التحصیل پوهنخی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هرات 

مدت چهارسال منحیث مشاور حقوقی موسسه ندای زن کارکرده ام واز مدت پنج سال بدینسو . هستم

 .در دفترکمیسیون مستقل بشرکارمیکنم

 بانو الهی لطفا در مورد فعالیت های خود درمورد زنان روشنی بیندازید؟ :سوال

 .حمایتی ، نظارتی و آگاهی دهی زنان فعالیت دارد درکل دفتر ما در بخش های

در محابس، نظارت خانه ها  دربخش نظارتی زیاد تر با محبوسین سروکار ماست مثالً 

خورد با خانم های مریض ولیلیه هایکه ودرضمن از حالت مراکزصحی در بر. و خانه های امن

درصورتیکه کدام خانم مشکلی داشته باشد ما به آن . بانوان در آن درس میخوانند نظارت میکنیم

 .رسیدگی میکنیم

دربخش آگاهی دهی ما پروگرام های زیادی برای آگاهی دهی زنان درموردحقوق شان 

یسواد وبا سواد و مردان از رده های مختلف مستفید شوندگان ازاین برنامه های ما زنان ب. داریم

چون با آگاهی مردان است که ایشان نمیخواهند . فشارزیاد این برنامه باالی مردان است . میباشند 

 . برعکس از آنها حمایت خواهند کرد. دیگر حقوق حقه زنان ودختران را پایمال نمایند

م مشکلی دارد ما برنامه های دربخش حمایتی زمانیکه ما احساس میکنیم یک خانم کدا

 .دادخواهی را برگزار میکنیم

معلومات دهید آیا  حوزه غرب لطفا درمورد آماروارقام خشونت در مورد زنان: سوال

 این ارقام روبه کاهش است یا افزایش؟

قضیه در  298الی برج اسد همین سال ما ارقامی که داریم در حدود  1396از اول سال 

افزایش . البته این عوامل روبه افزایش است . میباشد( راه، بادغیس وغورهرات، ف) حوزه غرب

به این معنی نیست که خشونت ها زیاد شده اما به این معنی است که سطح آگاهی زنان باال رفته 

اما دربعضی . وقضیه های شانرا بخاطر دفاع از حقوق شان به ادارت مختلفه ذیربط میرسانند

 .خود سوزی ها بصورت قابل مالحظه ای کاهش یافته است ختلف مثالً موارد عکس العمل های م

 سوال به نظر شما کدام عوامل بیشترباعث خشونت علیه زنان دروالیت هرات میگردد؟

طویانه از )عنعنات ناپسند مثال مبلغی را که بنام پیشکش : عامل فقرفرهنگی .1

) میشوند از فامیل داماد اخذ میدارند فامیل های بانوانیکه تازه نامزد( افغانی 2000000 -50000

حق  ثه میکنیم این پول را مهریه مینماند درحالیکه پیشکش اصالً حهنگامیکه ما با مردم مبا

و استدالل ( این پول حرام است که یک پدر بی همت  دخترش را به فروش میرساند.مهرنیست 
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میپردازیم مجبوریم که این پول وقتیکه ما برای نامزد شدن پسرما پیشکش » : دومی شان اینست

اما همه استدالل ها نمیتواند ایشانرا از گناه عظیمی که انجام «. را ازخسران دخترما اخذ بداریم

همچنان پدران حق . میدهند برائت دهد و درحقیقت خود شان با عث تباهی دخترانشان میگردند

ولو هرگاه طفل هم باشد به نکاح مسلم خود میدانند که دختر شانرا بدون درنظرداشت رضایت او 

 .که این خود یک گناه واشتباه است. کسی درآورند

: درهمچون قضایا زمانیکه ما از والدین میپرسیم: عامل فقراقتصادی و دانش .2

که چرا دخترش را درسن خورد به عقد کسی آورده است؟ دلیل شان اینست که ما نمتیوانستیم نظر 

سیرکنیم ودرضمن پولی را که از پیشکش او بدست میاوریم یک به فقر اقتصادی حتی شکم اورا 

ونیز دربعضی موارد وقتیکه ما همرای شان بحث منطقی میکنیم میگویند . غنمیت است برای ما

درحالیکه ما میدانیم که آنها حتی دانش اینرا ندارند که خوب وبد خود را بدانند چه . این حق ماست

 .گاهی داشته باشندبسا که از حق وحقوق شرعی شان آ

دم که در مورد بعضی از قضایای که شما برخورده اید مناکنون از شما خواهش: سوال

 وخشونت درآن بشدت صورت گرفته باشد بصورت فشرده معلومات دهید؟

یک خانم بعداز دادخواهی از قید : شاید شما از طریق مطبوعات نیز شنیده باشید، که

که فامیل خسرانش اورا با سگ یکجا غذا میداده و اواجازه : داو حکایت میکر. نکاحی بیرون شد

 .ورود به منزل را از حویلی خانه شان نداشته است

قضیه : یک خانمیکه خود را آتش زده بود: همچنان من یک قضیه ای را بیاد دارم 

رفته پدرم از فامیل شوهرم ده تا بره را به قسم پیشکش گ» : طوری بود  مریضاززبان همین خانم 

را لت وکوب میکردند مد؛ بعداز یک زمانی هم خوشو وهم شوهرم ربود وخودش بعد ازازدواج ما مُ 

من چاره دیگری . وزیر فشار قرار میدادند که من باید همه بره ها را دوباره از خانه پدرم بیارم

فیصد  70انم متاسفانه ازاینکه خ« . نداشتم بغیر از اینکه خود را ازاین عذاب کامال رهایی بخشم

اما حرف هایش همیشه درگوشم طنین . سوختگی داشت بعد از یک زمان داخل بستروفات کرد

اندازاست و به این میدندیشم که پدری اینقدر بی غیرت میشود؛ دخترش را با ده راٍس بره عوض 

 .میکند وخوشو وشوهرش بعد از دریافت مقصد اورا به اندازه فشار میدهند که با عث مرگش شد

یک خانمی از اهل تشیع با مردی نکاح  :یک قضیه دیگری نیز برخوردم باهمچنان 

مرد دوماه را با این خانم سپری کرده ووعده میدهد که اورا . میکند ( به اصطالح سیغه یی ) موقتی

به نکاح دایمی در می آورد اما بدون اینکه کدام پول وامتیازی براین خانم بپردازد دوباره برنمیگردد 

: اکنون خانم به تکلیف روانی مواجه شده و ما قضیه اورا به څارنوالی رجهت دادیم نمیدانم که . 

 .څارنوالی در مورد چه اجرائاتی نموده باشد

 تشکر
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 1396سرطان  25تاریخ 

 :مصاحبه با مدیره حقوقی ریاست زنان وَلیت سرپل

دارم در قدم نخست ازمحترمه  امروز با یکی از مسئولین ریاست زنان والیت سرپل مصاحبه ای

 تقاضا مینمایم که خود را معرفی نموده درمورد تحصیالت وسابقه کاری شان معلومات دهند؟

 بدینسو با این ریاست کار میکنم قبالٌ مدیرعمومی فرهنگی سال اسم من نبیله حبیبی است ازشش

لی قضایی؛ فاکولته حقوق بعدازاینکه سند فراغتم را ازرشته سارنوا.  دراین ریاست کار میکردم

 .اخذ کردم دراین پست ایفای وظیفه میناییم

 درمورد وضیعت زندگی زنان والیت سرپل معلومات دهید؟: سوال

قرا در جامعه مرد ساالری طورمعلوم درسطح والیت سرپل وضیعت امنیتی خوب نیست، 

ٌ حاکم بوده زنان دروضیعت خوبی بسر نمی برند وحقوق زنان پایمال می  وقصبات مطلقا

زنان از حق میراث محروم اند، حق بیرون شدن از خانه و کارکردن دربیرون : بگونه مثال.شود

 .را ندارند وحتی حق انتخاب شوهرشان صلب شده است

اکنون در . اما درسطح شهر خوبتراست، امکانات تحصیل و کار برای زنان مساعد است  

ک تعداد از بانوان توانستند تا درجه لیسانس شهرسرپل یک پوهنتون دولتی تاسیس گردیده وی

 .در این پوهنتون تحصیل نمایند

به همین ترتیب میزان خشونت علیه زنان نیزدراین والیت زیاد است خصوصاً واقعات قتل زیاد 

 . تر برای ما را پورداده میشود

 . ما متاسفانه به ولسوالی ها سفرکرده نمیتوانیمو

تان معلومات دهید و اینکه این برنامه های شما به سطح  کاری های لطفا درمورد برنامه: سوال 

 شهرمورد اجرا قرار میگیرد ویا در

 ؟دداریی ولسوالی ها هم برنامه های

 .برنامه های آگاهی عامه داریم بخاطراگاهی از حقوق شانبرای زنان ما 

فشارمیاوریم تا قضایای همچنان ماهانه یک کمیسیون منع خشونت داریم که باالی سایرارگانها 

 حقوقی زنان را به جدیت دنبال نمایند

 .اما متاسفانه تمام فعالیت های ما محدود میشود به سطح شهر سرپل
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مصروف صحبت کردن با یک خانم سرسفید   ؛خانم حبیبی قبل از انجام مصاحبه با من: سوال

ی دفترتان نباشد لطفا در هرگاه مغایر پالیس. بودید که سخت مورد لت وکوب قرار گرفته بود

 مورد کمی روشنی بیندازید؟

که دوسال قبل دخترک اورا . خانم عریضه ای بدست داشت و حکایت میکردکه این ! با تاسف  

با وجودیکه یک زن  ؛یک زورمندی ازمخالفین دولت  بزور وبدون رضایت دخترک ووالدینش

. ازازدواج باالی او زیاد ظلم وستم میکندوبعد . دیگرنیز داشته به قید نکاح خود در می آورد

از مصافه خیلی دور به دیدن  ماطالع یافت موقتیکه از حامله شدن دختر» :مادرادامه میداد

سخت مورد لت  مکه دختر شدم؛ اما به مجرد رسیدن به خانه او متوجه مدخترخود سفرکرد

خانمت را درحالیکه حمل که به چه جرم  پرسیدماز داماد ظالم  نم /بود وکوب قرار گرفته

ی به اندازه ا شدوحمله ور من نیزباالی   منیزدارد مورد لت وکوب وحشیانه قرارداده ای؟ داماد

. «سرم زخمی شد وهمچنان خون ازدهن وبینی ام فوران کرد مرا مورد لت وکوب قرارداد که

اضایش اینست که اکنون درحالیکه چادرخون الودش نیزبدستش بود به نزد ما مراجعه نموده وتق

 .دولت بداد دخترش برسد ورنه شوهر ظالمش او را به قتل خواهد رساند

بعضی از این قضیه ها : شما از افزایش قتل ها دراین سال صحبت کردید، میشود که: سوال

 رابرای ما حکایه کنید؟

بود پدر دختراز افراد زور مند . درولسوالی سنگچارک به شهادت رسید یک دخترک نامزد دار

بعدازاینکه نامزد یکبار به دیدن دخترک میایید . و به خواست خودش دخترک را نامزد کرده بود

ما تا حال درنیافته ایم که دخترک به کدام جرم از . از جانب پدر بشکل مرموزانه به قتل میرسد

ی چون نمیتوانیم به این ولسوالی سفرکنیم وقضیه را پیگیر. جانب پدرش به قتل رسیده است 

نظر به اطالعاتی که ازنماینده رضا کار ما وولسوال یافتیم به قسمت سردختر ؛صرف . کنیم

دومرمی اثابت کرده و مادرش نیز در اثنای دفاع از دختر خود زخمی شده است ویک مرمی 

 .به پایش اثابت کرده است

 ؛بد خانمازشوهرش تالق گرفته بود اما ازچانس  یک خانم قضیه دوم طوری بود که سال قبل

دریکی از روز ها بین عصر وشام روز . منزل شوهرش در مقابل خانه مادرش موقیعت داشت

خانم میخواهد که از خانه همشیره اش که در باال خانه حویلی موقیعت . طفلکش مریض میشود

دارد برای طفلکش دوا بیاورد در همین مسیر ودرفاصله چند ثانیه با فیر تفنگ چره یی  به 

در مورد معلومات بدست بیاوریم هیچکسی از بیم وخوف خواستیم شهادت میرسد وقتیکه ما 

گیری قضیه به قوماندانی امنیه والیت مراجعه کردم باز هم بخاطر پی. قاتل به ما سرنخی نمیدهد

ما باالی کسی شک داریم وعنقریب اورا دستگیر خواهیم » : به جواب سردی مواجه شدیم که

عنقریب قوماندانی به حقیقت مبدل وعده ماه ها تیرشد ولی مدت از قضیه به ! متاسفانه.«نمود

 .آزادانه گشت وگذار میکند خانم مظلومانه به شهادت رسید وقاتل. نگشت

 .سرطان دوخانم که خواهرها بودند به قتل رسیدند 28همین دوروز پیش یعنی 
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شوهرش بسیار : یک خانم دیگر درقسمت چشمه شفا به قتل رسیده است دلیل قتلش این بوده که  

مصروف آشپزی بوده بوده وخانم آدم بدخوی وعصبانی بوده زمان نزدیک به شام رمضان 

خانم درپاسخ اظهار داشته، که هرگاه « طفل را بگیر» :ک گریه میکند، شوهر میگوید، کهوطفل

شوهر روانی با همین قدرحرف با کلنگ بسر خانمش . نا وقت میشودپختن طفل را بگیرد دیگ 

است  نزدمتصاویرخانم هنگامیکه جسدش را به شفاخانه آوردند در. میکوبد واورا به قتل میرساند

این قضیه را نیز وقتیکه تعقیب کردیم گفتند که قاتل به  ! دنش لرزه براندام میافتدکه حتی ازدی

انسانهای ظالم به قتل خانم ها ودختران شان دست : دلیل اینکه. طرف مخالفین فرارکرده است

 .میدانند هیچ کس و ارگانی نیست که ایشان را دستگیر کرده بتواند: میزنند اینست که

 آیا خود تان وهمکاران تان گاهی مورد تهدیدات قرارمیگیرید؟خانم حبیبی : سوال

وگاهی هم  یمرئیسه زنان من وهمکارانم همه روزه از طریق تماس های تیلفونی تهدید میشو

خانم ها مارا تهدید حضوری نیز مینمایند اما ما توکل ؛اشخاص وافراد ذیربط درقضایای حقوقی

 .نموده ایم( ج)خودرا به خداوند متعال 

ً : سوال   یاد آورشوید؟ اندر مورد سایر فعالیت های تان درمورد زن لطفا

 .قسمیکه میدانید ریاست های زنان رول نظارتی دارند ورول اجرایوی ندارند

ما کوشش میکنیم با دونرهای داخلی وخارجی ارتباط بگیریم وزمینه های کاری را برای زنان  

 .مساعد سازیم

 .ها ب وجذب دختران به مکاتب وپوهنتونکمپاین های داریم بخاطر جل

درقراوقصبات این برنامه ها را برای آگاهی های زنان از : برنامه های آگاهی عامه داریم که 

 .حقوق شرعی شان تطبیق میکنیم

رض درآنجا به آسانی عتدراین شهریک خانه امن تاسیس کرده ایم که خانم های آسیب دیده و م

 .ببرند بتوانند قضایای خود را پیش

 پیام شما به سایرین چیست؟

از جامعه خود ، پدران وبرادران خود این خواهش . ما مسلمانیم حجاب ما عفت وآبروی ماست 

مردان جامعه ما باید حق تحصیل وکاررا . را داریم که حقوق اصلی و اسالمی ما را به ما بدهند

که هویت اسالمی داشته باشند دختران وخانم های شان حق دارند . از خانم های شان نیگیرند

 .وآزادانه زندگی نمایند

تشکر از شما خانم حبیبی از معلومات همه جانبه تان خداوند شما را دردفاع از حقوق خانم ها 

 .وبانوان این والیت کمک ویاری رساند
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 فصل هفتم

 خشونت علیه زنان

 

 
 .، در حال زدن و سرکوب زنانپلیس طالبان

زن در والیات مختلف به دالیلی چون  ٢۳گوید در یک ماه اخیر وزارت امور زنان می

فعاالن حقوق زن ابراز نگرانی کردند که حتا زنان . اندمکتب رفتن و بیرون شدن از خانه به قتل رسیده

 .های شان نیز امنیت ندارنددر خانه

مسئوالن در وزارت امور زنان روز سه شنبه گفتند که رفتن به بازار بدون داشتن محرم 

های خانوادگی و شرعی، کار در بیرون از خانه، میراث، طویانه گزاف، استفاده از حق ازدواج، دشمنی

  .ن از سوی شوهران شان، دالیل اصلی قتل این تعداد از زنان بوده استترک زنا

: ذکیه کاویان مسئول مطبوعات وزارت امور زنان روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت 

از کشتن دختر دو ساله و زن پنجاه ساله هم  حتیخشونت علیه زنان به حدی گسترش یافته است که »

 «.شوددریغ نمی

های زیادی به منظور محو خشونت علیه زنان صورت ین در حالیست که در چهارده سال اخیر تالشا 

براساس قانون منع خشونت علیه زن، خشونت با زنان جزاهای مشخصی دارد و این قانون . گرفته است

 .جزاهای مختلفی رای برای عامالن خشونت علیه زنان پیش بینی کرده است

 :نیستخانه برای زنان امن 
ها، گویند که دلیل اصلی افزایش خشونتفعاالن حقوق زن در واکنش به افزایش خشونت علیه زنان می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taliban_beating_woman_in_public_RAWA.jpg?uselang=fa
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تواند شوند و کسی نمیتطبیق نشدن قانون است؛ زیرا عامالن خشونت علیه زنان از مجازات معاف می

  .ها را به عدالت بسپاردآن

فرانس بر تطبیق قانون تاکید کرد و گفت بیش از این حمیرا ثاقب یک تن از فعاالن حقوق زن در این کن 

 .نباید خانه، که پناهگاه اصلی زنان است، به مکان خشونت آفرین تبدیل شود

این مربوط . متاسفانه زن افغانستان در درون خانه خودش امنیت و مصئونیت ندارد»: خانم ثاقب گفت 

حضور نابرابر زنان در ساختارهای . شودبه تطبیق برنامه های حکومت در رابطه مصونیت زنان می

 «.سیاسی و اقتصادی سبب شده تا آنان به حقوق خود نرسند

  :شعار کافی نیست

های عملی برای کند و گامبرخی از فعاالن حقوق زن به این باورند که حکومت بیشتر به شعار بسنده می

ان افغان در این کنفرانس از حکومت حسینه صافی رییس شبکه زن. داردکاهش خشونت علیه زنان بر نمی

خشونت علیه زنان را تقبیح و سیاه نمایی کند و از سوی دیگر در عمل نشان دهد  ءخواست تا از یک سو

  .که عامالن خشونت علیه زن از پیگرد عدلی و قضایی معاف نیستند

باید در عمل . کنیمکاری نمیکنیم و بعد از آن افتد، اعالمیه نشر میقضیه اتفاق می»: خانم صافی گفت 

وقتی مردم فهمید که دولت اراده جدی برای تطبیق . ثابت کنیم که خشونت علیه زن بدون مجازات نیست

 «.کنندها خودرا مسئول فکر میقانون دارد، آن

در همین حال لوی څارنوالی افغانستان با ایجاد بخش مشخصی به منظور پیگیری قضایای خشونت علیه 

براساس آمار لوی . والیت ایجاد کرده است ۳۴څارنوالی منع خشونت را در  ۳۴  گوید،زنان می

  .قضیه خشونت در لوی څارنوالی ثبت شده است ۱٠۳٠څارنوالی در ده ماه گذشته 

پروین رحیمی رییس څارنوالی منع خشونت در لوی څارنوالی افغانستان در این کنفرانس گفت که قانون  

های همین شود چنانچه براساس مادهان نافذ است و در محاکم افغانستان استفاده میمنع خشونت علیه زن

 .شوندقانون، عامالن خشونت علیه زنان مجازات می

. قضیه توسط محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته است ۵۶۶در جریان سال جاری »: خانم رحیمی گفت

و در قضایای مجروحیت و معلولیت، حبس حکم محکمه در قبال قضایای قتل زنان، اعدام، حبس طویل 

 «.متوسط همراه با جریمه نقدی را در برداشته است

هایی با وزارت های صحت عامه و معارف امضا کرده خانم رحیمی گفت که لوی څارنوالی تفاهمنامه 

شوند، لوی که براساس آن مسئوالن این دو وزارت وقتی با قضایای خشونت علیه زنان مواجه می

  .دهندوالی را اطالع میڅارن

ها مراجعه گیرند ابتدا به شفاخانهخانم رحیمی افزود زنانی که مورد خشونت مانند خودسوزی قرار می 

 .کند تا در رابطه به قضایای خشونت اقدام کندکنند و این تفاهمنامه به لوی څارنوالی کمک میمی
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 دانیممی ۹۴آنچه از خشونت علیه زنان افغانستان در سال 

 سیبیبیمسیحا فواد

  ملکزداه، فرخنده1394Image captionAPاسفند  17 - 2016مارس 7  .1

رحمانه فرخنده ملکزاده در افغانستان در حالی آغاز شد که قتل بی ۱۳۹٤سال 

به دست گروهی از مردان خشمگین در مرکز کابل، این کشور را در شوک فرو 

 .برده بود

یک روز پیش از سال نو به قتل رسیده بود، برای چندین  داستان فرخنده که تنها

هفته و ماه در سرخط خبرهای افغانستان بود و هم مردم و هم فعاالن مدنی و 

سابقه را دنبال حقوق بشر، روند بازداشت و محاکمه عامالن این زجرکشی بی

 .کردندمی

ده بود، سبب نشد با آن هم فضایی که پس از قتل فرخنده در افغانستان به میان آم

 .تا زنان دیگری در این کشور قربانی خشونت و تبحیض نشوند
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 :پایان ده سال تجاوز پدر به دختر

 

ماجرای ده سال تجاوز یک پدر افغان به دخترش از مواردی بود که سر و صدای 

 .به راه انداخت ۹٤بسیاری در سال 

حامله شده بود و دو بچه هم از ها از پدرش این دختر چندین بار در طول این سال

 .او داشت

هرچند این ماجرا یک سال پیش از آن افشا و اولین جلسه دادگاه آن نیز برگزار 

شده بود اما صدور حکم نهایی، به دلیل عدم وجود مدارک و شواهد کافی در آن 

 .زمان، یک سال به تاخیر افتاد

کابل، این مرد را به اشد مجازات، امسال، دادگاه ابتدایی ( خرداد)در اوایل ماه ثور 

 .یعنی اعدام محکوم کرد

 .با این حال تا هنوز این حکم اجرا نشده است
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 :'یک زن مظلومبریدن بینی '

 MEDIA SOCIALعکس نشر حق

گل زنی بود از ساکنان فاریاب که در اواخر ماه جدی امسال، شوهرش پس از یک نزاع ریزه

 .لب باالیی او را با چاقو بریدخانوادگی، بینی و قسمتی از 

اند، پس از این اقدام به مناطق زیر کنترل طالبان گل، آنطور که مسئوالن محلی گفتهشوهر ریزه

 .فرار کرد و تا هنوز بازداشت نشده است

ای به این اتفاق نشان دادند، های اجتماعی، واکنش تند و گستردهها، بخصوص کاربران شبکهافغان

دانستند " هاشدن بینی افغانبریده"گل را به مثابه شدن بینی ریزهماری از آنها بریدهتا جایی که ش

در افغانستان که به معنای آبروریزی و " بریدگیبینی"ای بود به اصطالح رایج که اشاره

 .زدگی استخجالت

ر خود د ۹٤ماهه اول سال آن گونه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش شش

 .ماه افزایش یافتهای ناموسی در این ششرابطه با خشونت علیه زنان گفته، آمار قتل

ناموسی صورت گرفته -مورد با توجیه حیثیتی ۱٠۱مورد قتل زنان افغان در این مدت،  ۱۹٠از 

 .است
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 :دختری با تیشه پدرش کشته شد

های افغانستان اجتماعی و رسانههای های ناموسی که سر و صدای زیادی در شبکهیکی از این قتل

بپا کرد، کشته شدن یک دختر هجده ساله ساکن سمنگان، به دست پدرش، آن هم با ضربات تیشه 

 .بود

 .کشته است" نافرمانی"پدر این دختر بازداشت شده و گفته که او را به دلیل 

برخالف این مورد ماهه کمیسیون حقوق بشر افغانستان آمده است، اما آنگونه که در گزارش شش

نفر از عامالن  ٢٠٠که قاتل پس از مدت کوتاهی به چنگ نیروهای امنیتی افتاد، از نزدیک به 

 .اند و دیگران همچنان فراری هستندنفر بازداشت شده ٥۹قتل زنان در این کشور، تنها 

 :زنان نافرمان را بزنید'

 موجه را "نافرمان زنان" وکوبلت نظرسنجی، این سواالت به دهندگانپاسخ از نیمی ازپیش 

 دانستند

شوند، در مقایسه با آنهایی که البته تعداد زنان و دختران افغان که به دلیل نافرمانی کشته می

 .بینند، بسیار اندک استشوند و آزار میکوب میودرست به همین دلیل و دالیل دیگر لت
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از سوی نهاد تحقیق و ارزیابی در افغانستان انجام شد، بیش از  ۹٤در یک نظرسنجی که اواخر سال 

 .را عملی موجه دانستند" زنان نافرمان"وکوب دهندگان، لتنیمی از پاسخ

زنانی که در "زدن دانستند اما باور داشتند که کتکوکوب را کار درستی نمیهرچند بیشتر آنها لت

 ".کنند، موجه استهای مردان مقاومت و نافرمانی میگیریبرابر تصمیم

آمده از این نظرسنجی شاید تاییدی باشد بر سخنان اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دستنتایج به

ها و حتی نسل نو این کشور ستیزی هنوز هم بر افغاندر ماه سرطان امسال، که گفته بود تفکر زن

 .حاکم است

مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده که به گفته کمیسیون حقوق  ۵۱۳٢در سال جاری، 

 .درصد بیشتر از سال گذشته بوده است ۵بشر این کشور، 

نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، اعالم کرد که  ٢٥سازمان ملل متحد هم به مناسب 

 .ی فیزیکی، روحی یا جنسیدرصد زنان افغان قربانی خشونت هستند؛ بدرفتار ۹٠حدود 

 شالق خوردن دو عاشق غوری
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 خوردند شالق غور، محلی هایمقام حضور در و دولتی دادگاه یک حکم به احمد و زرمینه

های اجتماعی افغانستان داشت، اجرای ها و شبکهای در رسانهبازتاب گسترده ۹٤خبر دیگری که در سال 

 .غور بود ضربه شالق بر دو جوان در والیت ۱٠٠حکم 

هرچند گروه طالبان در مناطق زیر کنترل خود، بارها احکامی چون سنگسار و شالق را بر مردان و 

اند، اما زرمینه و احمد را یک دادگاه دولتی محکوم کرده بود و حکم آنها هم در حضور زنان جاری کرده

 .های محلی اجرا شدمقام

اند اما اعتراف کرده( زنا)چهار جلسه به جرم خود  سخنگوی والی غور گفته بود که این دو جوان در

 .مشخص نبود که این اعتراف چگونه و در چه شرایطی از آنها گرفته شده بود

رئیس دادگاهی که حکم شالق بر این دو جوان صادر کرده بود، مدتی بعد خود به جرم دریافت رشوه 

 .بازداشت شد

های صحرایی طالبان نیز در شالق بر زنان در دادگاه در کنار این چندین مورد سنگسار و اجرای حکم

 گزارش شد که دولت به سبب نداشتن کنترل بر آن مناطق از پیگرد عامالن آن عاجز ماند ۹٤سال 

 های اجتماعیها و شبکهزنان، رسانه

 Image captionAFPعکس نشر حق

 هایشبکه در زنان و دختران از سوءاستفاده و آزار تهدید، از فراوانی هایشکایت ۹٤ سال در

 شد گزارش اجتماعی

 .نبود ۹٤اما کشتن و کتک زدن، تنها انواع خشونت علیه زنان در سال 



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

262 

 

های های فراوانی از تهدید، آزار و سوءاستفاده از دختران و زنان در شبکهدر این سال شکایت

 .گزارش شده است -شوندتر استفاده میکه حاال در افغانستان بیشتر و گسترده-اجتماعی 

های اجتماعی انواع مختلفی دارد؛ از فرستادن تصاویر برهنه به آنها دردسرهای زنان افغان در شبکه

 .شانهای جعلی به نامگیری و ساختن حسابتا تهدید، باج

وعده داده بود که فصلی را به خاطر قانونمند  ۹٤وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان در سال 

های این کشور بیافزاید اما آنگونه که مجیب های اجتماعی، به قانون رسانهده از شبکهساختن استفا

گوید، تنها تغییری که در این قانون اعمال های آزاد افغانستان میخلوتگر، رئیس نهاد حمایت از رسانه

نین مربوط به های اینترنتی، مشمول قواشد، این بود که اینترنت به عنوان رسانه شناخته شد تا فعالیت

 .ای شودهای رسانهفعالیت

عالوه بر این خبرنگاران زن در افغانستان از مواردی چون تهدید، آزار و اذیت و مصاحبه نکردن 

 .اند، شکایت کردهنمقامات و مسئوالن با آنها به سبب زن بود

با آنها مصاحبه  های دولتی و مذهبی، یا اصالً اند که برخی از مقاماین خبرنگاران همچنین گفته

 .کنندکنند و یا از دادن اطالعات خاصی به آنها خودداری مینمی

 :های دولتدستاوردها و ناکامی

 

 است کرده ایجاد کشور این در خشونت قربانی زنان از حمایت برای را صندوقی افغانستان دولت
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 .های مثبتی هم کردتالشبرای تضمین بیشتر حقوق زنان این کشور،  ۹٤دولت افغانستان در سال 

شورای امنیت سازمان ملل در مورد  ۱۳٢٥از جمله معرفی برنامه عمل برای اجرای قطعنامه 

توانمندسازی زنان در عرصه صلح و امنیت، ایجاد صندوق پولی کمک به زنان قربانی خشونت 

 .و وعده تاسیس یک دانشگاه اختصاصی برای زنان و دختران افغان

های بلند توان به معرفی چهار وزیر زن و انتصاب شماری از زنان در پستمیعالوه بر این 

 .دولتی از جمله به عنوان سفیر اشاره کرد

کمیسیون حقوق بشر این کشور هم در گزارش ساالنه خود در مورد خشونت علیه زنان گفته است 

هبود وضعیت زندگی زنان هایی را برای بها، برنامهکه از این به بعد به جای ارائه آمار خشونت

 .افغان ایجاد خواهند کرد

با آن هم کمتر از دو ماه پیش سازمان دیدبان حقوق بشر، در گزارش ساالنه خود گفت که حکومت 

 .های حقوق بشری ناکام بوده استوحدت ملی افغانستان، در رفع نگرانی

هایش ی ساختن وعدهدر گزارش این سازمان آمده بود که حکومت افغانستان، بخصوص در عمل

 .در مورد حمایت از حقوق زنان ناکام مانده است

این نهاد به مواردی چون نامشخص ماندن سرنوشت قانون منع خشونت علیه زنان، جلوگیری از 

های پیگرد قضایی متهمان جرایم اخالقی و ناکامی دولت در حمایت از زنان قربانی خشونت

 .ه کرده استهای اجباری اشارخانوادگی و ازدواج

برانگیز متهمان قتل فرخنده ملکزاده و صدور محاکمه ناقص و چالش"دیدبان حقوق بشر همچنین 

دهنده ناکامی حکومت حداقل مجازات برای ماموران پلیسی را که در محل این حادثه بودند، نشان

 .خوانده است" در حفاظت از حقوق زنان

الملل مبنی بر عدم مصونیت ش سازمان عفو بینحاال سالی که با زجرکش کردن یک زن و گزار

 .رسدکنند، شروع شد، دارد به پایان میزنانی که در بیرون از خانه کار می

های متعدد اما نه تنها هنوز پرونده قتل فرخنده ملکزاده به صورت کامل بسته نشده، که پرونده

 .ایی افغانستان مانده استدیگری از انواع خشونت با زنان نیز روی دست دولت و دستگاه قض

تر و سن عامالن آنها تر، وسیعهایی که به گفته کمیسیون حقوق بشر افغانستان، هولناکخشونت

 .های گذشته بوده استکمتر از سال
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 :میخواهم صدای زنانی باشم که قربانی تجاوز جنسی هستند خاطره

 

 (افغان پناهجوی خاطره درمورد) محسن واسع  نویسنده

 01/06/2018 : تغییرات آخرین 

نوجوان دیگر و همسن زندگی خاطره، پناهجوی افغان در فرانسه، می توانست مانند زندگی هر دختر 

های کودکانه با مملو از قصه خوشبختی. و سال او در چهار گوشه دنیا، دنیایی پر از افسانه باشد

اما سرنوشت گویی همه . ها و عطوفت های خانوادگیهایش، در سایه محبتها وعروسکهمبازی

با زندانبانی به . بدل گرددچیز را وارونه خواسته بود تا محیط گرم خانواده، به زندانی برای خاطره 

داستان تلخ خاطره، داستان رنج آور ده ها، صدها و شاید هزاران دختر و زنی است که آماج . نام پدر

 ..خشونت جنسی هستند و در مواردی، این خشونت جنسی، تابوی زنا با محارم را نیز شکسته است

 یک کلمان، نامزدش، کنار در او که است نگذشته خاطره منزل به ما ورود از کوتاهی دقایقی هنوز

 باعث که داستانی  .کند می بازگو ما برای را اشزندگی تلخ داستان و نشسته فرانسوی، جوان مرد

 از فرزندش، دو با همراه و کند رها را کشورش و برادران مادر، کابل، هایکوچه پس کوچه او شد

 :درآورد سر فرانسه شمال کوچک شهرهای از یکی

 کابل چهاردهی در ما ها وقت آن .کرد تجاوز من به بار اولین برای پدرم که بودم ساله سیزده شاید »

 وقتی...بود برگشته ایران از طالبان، سقوط از بعد پدرم، که شدمی سالی چند و کردیم می زندگی

 از من که بود غیرعادی چیزی کردن لمس این که کردم احساس کرد لمس را بدنم بار اولین برای

 پدرانه محبت یک این نترس، گفت کنی؟ می را کار این چرا پرسیدم او از .داشتم را انتظارش پدرم

 «...کرد تجاوز من به بار اولین برای استدالل، همین با بعد لحظاتی و .است

 و نیست این از بدتر چیزی هیچ که شوم می متوجه کم کم میدهم، گوش خاطره های صحبت به وقتی

 عنوان به زندگیش بدبختی بزرگترین با گردد وادار او روز آن وسال سن در دخترکی که بود نخواهد

 همسایگان نه و نزدیکان نه برادران، نه مادر، نه کسی، هیچ و بیاید کنار روزمره امر ترین عادی

 :کنند کمک او به نتوانند

 وقت اکثر او .شد بدل هروزان و ساده مساله یک به من به پدرم هایتجاوز و اندازی دست زودی به »

 عذر به نه .رفتمی مسجد به بزرگش تسبیح با و گرفت می وضو بعد و کردمی تجاوز من به اول ها،

 می تالش ناتوانی با که امبیچاره مادر جدال و جنگ به هم نه و کردمی اعتنا من هایگریه و زاری و

http://www.infomigrants.net/prs/author/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86/
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 می کوب و لت را مادرم و من همیشه و بود ترقوی ما همه از پدرم .بگیرد را او جلو زور با کرد

 «.کرد

 مانی صحرا از عکس .کابل در خاطره

 چندین دارو از استفاده با پدرش که دهد می توضیح آرامش و شمرده هایصحبت ادامه در خاطره

 وکیل مال، نزد او شکایت جلو ابتدا کاکاهایش، همدستی با و کند می جنین سقط به وادار را او بار

 دخترش پدر، همه، از بدتر .میدهد جلوه دروغگو را مادرش و او سپس و گیردمی را پلیس و ناحیه

 از جلوگیری برای و کندمی بیرون خانه از را پسرانش کند، می متهم دیگر مردان با رابطه به را

 کابل، :کند مکان نقل دیگر جای به جا یک از دایم کند می مجبور را خانواده محله، در رسوایی

 .کابل دوباره بعد و چاریکار پروان، قندز، ن،بغال

 او .بگیرد کمک هارسانه از دادگاه و پلیس تفاوتی بی با مقابله برای گیرد می تصمیم خاطره اینکه تا

 پدرش و بگیرند دست در را قدرت دوباره طالبان مالها، از یکی تعهد مطابق که بماند منتظر نمیتواند

 :کنند اعدام را

 رفتن بیرون برای گرفتم تصمیم وکیلم مشورت با روز یک اما ام نخوانده درس و رفتهن مکتب من »

 پدرم که بشنوند و ببینند تلویزیون در مردم تمام میخواستم .بگویم ها رسانه به را داستانم جهنم، این از

 تمام مگر حیله و صفت حیوان پدر این که بگویم همه به خواستم .است آورده مادرم و من روز به چه

 یک عنوان به دخترش از و گذراند می مخدر مواد مصرف و الکل نوشیدن بیکاری، به را روز

 «.شنود مینه مرا صدای دیگر هیچکس نه و دادگاه نه و پلیس نه اما کند می استفاده جنسی وسیله
 درباره دیگران قضاوت و نگاه از او و بود آسانی کار هارسانه به رفتنش تصمیم آیا پرسم می او از

 چگونه نمیدانستم کرد تجاوز من به پدرم وقتی اول در » :گوید می ؟ نداشت هراس اشخانواده و خود

 اما شدند آگاه قضیه این از هاخیلی که مادرم تنها نه بعدها اما .کنم مطرح مادرم با را موضوع این
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 تنها هدفم بروم خورشید لویزیونت به گرفتم تصمیم وقتی .نکرد کمک من به کسی هیچ مادرم از بغیر

 قربانی من مثل که باشم زنانی و دختران همه صدای میخواستم من .بگویم را خودم داستان که نبود این

 «.شنود نمی را هاآن صدای کسی و هستند هم هنوز یا اندبوده

 ناپذیر، وصف یجدیت با که پیداست اش چهره از  کند می ادا آرام لحنی با را سخنان این خاطره وقتی

 در جنسی تجاوز قربانی یک محتوم سرنوشت نگذارد و دهد تغییر را اشزندگی است گرفته تصمیم

 :گردد چیره او بر مردساالرانه، اجتماعی نظم و فرهنگ با کشوری

 با وقتی تر پسان اما بودم گرفته افغانستان در رادیو و تلویزیون به رفتن از قبل را تصمیم این من »

 مرا سرگذشت که پذیرفت صحرا .شد تر قوی ام تصمیم شدم آشنا افغانستان در ساز فیلم مانی، صحرا

 مدارک و اسناد تهیه برای که کردند تعهد بودند بشر حقوق فعاالن که دیگرش دوستان و بسازد فیلم

 «.کنند کمک من به افغانستان، از بیرون در "اِّ  ان دی" آزمایش جمله از محکمه، در الزم

 افغانستان اهل سینماگر مانی، صحرا از "من چون زن یک و هزار " مستند فیلم ٢٠۱۸ می نهم روز

 جشنواره در قبال فیلم این .آمد در نمایش به فرانسه جنوب در "السال" مستند های فیلم جشنواره در

 که بود این السال جشنواره امتیاز اما بود درآمده نمایش به هم آمریکا و کانادا در مستند هایفیلم

 نمایش پایان در او .داشت حضور جشنواره در مانی صحرا کنار در نیز فیلم اصلی پرسوناژ خاطره،

 زندگیش است پذیرفته چرا که داد توضیح و رفت صحنه روی تماشاچیان شور پر استقبال میان در

 : شود فیلم

 فیلم اینکه هم تر جالب و رفتم می سینما فرانسه در عمرم در بار اولین برای که بود جالب بسیار »

 صدایی بتوانم اینکه از بودم خوش خیلی .فیلم این خاطر به کردند تشکر من از همه .دیدم می را خودم

 «.شوند خوشبخت دارند وقت هم هنوز اما شدند بدبخت من مثل که زنانی برای باشم

 

 :کتاب نویسنده تبصره

 برایش اصالً  بوده معتاد و مفلوک انسان یک خاطره پدر اید شده متوجه مصاحبه جریان در قمسیکه 

 حیثیت ودختران زنان برای کاملیکه دین یک مثابه به اسالم ومقدسات محمدی غرای شریعت اساسات

 آمیزی منافقت عمل رفتن مسجد و نگرفت بدست تسبیح او برای.است نداشته ارزش میبخشد وآبرو

 .است میپاشیده خاک همسایگان های چشم به که بوده

 باشد این به متوجه باید میگیرد قرار سازی فلم بدست متن وداستان مینویسد متنی نویسنده هنگامیکه

 .میدهد انتقال گران تماشا ویا خوانندگان به را های پیام چی فلمش ویا داستان که

 در محکوم قشر نهفته صدای که اند داده انجام را بجای خیلی کار یکسو از ساز فلم و محترم نویسنده

 .میرساند جهانیان بگوش را ومظلوم محروم های وخانم دختران یعنی ما کشور

 منحیث خاطره پدر کهمینمایند برداشت اینرا فوق نوشته ازمتن نیستند مشرف اسالم بدین کسانیکهاما؛ 

 .میشود مسجد وروانه گرفته تسبیح بعداً  و کرده ازتجو دخترش باالی مسلمان یک

 .باشند نشده موضوع حساسیت متوجه سناریو این ساز وفلم پرداز داستان هم شاید

  افغان زنان درمورد کتابم نوشتن با من افغان زنان های مصیبت از را  مردم ساختن آگاه درست 

 متوجه نکته این به سختانه سر اما میدهم انجام نیز «مردود عنعنات دردام افغان زن » عنوان تحت

 :بدانندکه.اند غیرمسلمان کسانیکه ولو کتاب خوانندگان که هستم
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 .ماست درمسلمانی است عیب هرچه           عیبی ندارد هیچ درحقیقت اسالم                  

ً  نمیدهد براهت را جنایت این ودینی آهین هیچ که بگویم خلص بصورت  اسالم قدسم دین خصوصا

 . است دین ترین مکمل شک بدون که

 احترام با                                                                

 

 

 و هزار " فیلم است قرار فرانسه و آمریکا کانادا، در متعدد های جشنواره از بعد

  .درآید نمایش به نیز انگلستان در ای جشنواره در "من چون زن یک

 

 1391مورد خشونت علیه زنان در سال  ۸۵۶رسیدگی به 

 ظفرشاه رویی - صبح 8روزنامه ۱۳۹۳قوس  ۵چهارشنبه 

منظور محو خشونت علیه زنان، وزارت امور زنان به« روزهکمپاین شانزده»همزمان با آغاز 

 ۸۵۶خورشیدی،  ۱۳۹٢مورد خشونت علیه زنان در جریان سال  ۵۴٠۶گوید که از مجموع می

قضیه  ۱۹۵۹افزاید که این وزارت می. ها مورد رسیدگی قرار گرفته استمورد آن توسط دادگاه

 .دیگر نیز در محاکم کشور تحت دوران قضایی قرار دارد

شنبه، چهارم قوس، با اعالم خبر آغاز مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان، روز سه

کنفرانس خبری گفت که  علیه زنان در کشور، در یک منظور محو خشونتروزه بهکمپاین شانزده

څارنوالی های لویهای امور زنان، داخله و ادارهبیشترین موارد خشونت علیه زنان که توسط وزارت
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دومین گزارش از تطبیق »: او گفت. و دادگاه عالی ثبت شده، در والیت کابل صورت گرفته است

قضیه است،  ۱۱۷۱که بیشترین قضایا در والیت کابل که  دهدقانون منع خشونت علیه زنان نشان می

قضیه، والیت بلخ  ٢٢۴قضیه، والیت سرپل با  ۴۹۱در مرحله دوم والیت هرات با . ثبت شده است

قضیه والیاتی هستند که بیشترین موارد خشونت علیه زنان  ۱۷۵قضیه و والیت فاریاب با  ۱۸٢با 

های وردک، ترین سطح ثبت قضایا در والیتپایین. ستدر آن اتفاق افتاده ا ۹٢در جریان سال 

 «.نورستان و پکتیا است

ها علیه زنان در کشور، ضرب افزاید که بیشترین نوع خشونتمعین مسلکلی وزارت امور زنان می

ی خورشیدی، ی او، در جریان سال گذشتهگفتهبه. رسدمورد می ٢۱۱۸و جرح است که رقم آن به 

 ۱۷۴گوید که مژگان مصطفوی می. اندهای خانوادگی به قتل رسیدهدلیل خشونتخانم نیز به ۴۳۸

 .ی خورشیدی به ثبت رسیده استمورد تجاوز جنسی باالی زنان نیز در جریان سال گذشته

قضیه خشونت  ۸۵۶ی خورشیدی، گوید که در جریان سال گذشتهحال، وزارت امور زنان میبا این

 وسط نهادهای عدلی و قضایی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و طرفین دعوا از فیصلهعلیه زنان ت

قضیه حل شده  ۸۵۶از مجموع قضایا، »: گویدمژگان مصطفوی می. این نهادها ابراز رضایت دارند

ها حل شده و قضیه تحت دوران قرار دارد و دیگر قضایا، جزیی بوده که یا با مشوره ۱۵۵۹است، 

وی افزود که در رسیدگی به برخی از موارد خشونت علیه « .اندین دعوا انصراف دادهیا هم طرف

های دعوا زنان توسط نهادهای عدلی و قضایی کشور، وزارت امور زنان نیز حضور داشته و طرف

 .اندهای محاکم ابراز رضایت کردهاز فیصله

مورد خشونت علیه زنان توسط  ٢٢٢۴افزاید که از ماه حمل امسال تاکنون، وزارت امور زنان می

کوب زنان وها را لتمورد این خشونت ۵۸۳ی مژگان مصطفوی، گفتهبه. این وزارت ثبت شده است

که او افزود که والیت کابل در سال جاری خورشیدی نیز در صدر فهرست والیاتی. دهدتشکیل می

گوید که خانم مصطفوی می. ه استبیشترین موارد خشونت علیه زنان در آن اعمال شده، قرار گرفت

 .وچهار مورد تجاوز جنسی باالی زنان ثبت شده استاز بهار امسال تاکنون سی

از چه قرار  ۱۳۹۳هرچند تاهنوز معلوم نیست که موارد خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 

گونه که آن. است دهد که این موارد در حال افزایش بودهاست، اما آمارهای دو سال قبل نشان می

. های اخیر رو به افزایش بوده استها علیه زنان طی سالگوید میزان خشونتوزارت امور زنان می

مورد خشونت علیه زنان ثبت شده  ۵۴٠۶، ۱۳۹٢مورد و در سال  ۴۵٠۵خورشیدی  ۱۳۹۱در سال 

نسبت به  ۱۳۹٢ افزاید که میزان تجاوزهای جنسی باالی زنان در سالوزارت امور زنان می. است

 .گیری داشته استسال قبل آن، افزایش چشم

 :آغاز کمتاین

ای را همزمان با آغاز کمپاین جهانی روزهگوید که کمپاین شانزدهحال، وزارت امور زنان میدر همین

گوید مژگان مصطفوی می. منظور محو خشونت علیه زنان در جهان، در افغانستان آغاز کرده استبه

ها، های تبلیغاتی از طریق تلویزیونهای متعددی از جمله نشر برنامهکمپاین شامل برنامهکه این 

: وی گفت. ها و سیمینارها و تبلیغات روحانیون از طریق مساجد استبرگزاری کنفرانس



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

269 

 

های جمعه را که در بین هایی با مال امامان مساجد و وزارت حج و اوقاف داریم که خطبهصحبت»

 «.ه روز است، در تمام مساجد به مسایل زنان اختصاص داده شودهمین شانزد

اعالم کرد که این کمیسیون نزدیک به  حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اخیراً در همین

ها علیه زنان دهد میزان خشونتهزار مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده که این رقم نشان میسه

ها علیه زنان تفاوت گوید که ممکن موارد خشونتوزارت امور زنان می اما، .افزایش یافته است

ی این وزارت، اعتماد مردم گفتهبه. دهی از این موارد بیشتر شده استنکرده باشد، ولی رقم گزارش

 ، اخیراً ینرول در رسیدگی قضایای خشونت علیه زنان بیشتر شده و از همئونسبت به نهادهای مس

 .دهندبیشتر مردم از موارد خشونت علیه زنان گزارش می

 

 :فروش زنان درافغانستان

این موضوع . بربنیاد تحقیقات صورت گرفته دربعضی از نقاط افغانستان فروش زنان صورت میگیرد

وبربنیاد همین . بعد از پژوهش یک پژوگرافغان درولسوالی شینوار والیت ننگرهار ثابت گردید

شماری از اعضای شورای . میانگین روزانه دوزن درمنطقه یادشده بفروش میرسد گذارش بگونه

اما معاون والی ننگرهار این ادعای .والیتی ننگرهارنیز فروش زنان را دراین والیت تائید میکنند

 .شرمآور رابی بنیاد میداند

 :دراین باره گذارشگرتلویزیون طلوع شکیال ابراهیم گذارش دارد

ج واوقاف از فروش زنان  در بخش های مرزی خصوصاً بخش های مرزی والیت وزارت ارشاد ح

این وزارت میگوید که این کار از زمان های دور بدینسو به یک .ننگرهار ابراز نگرانی میکند

 .وتاکنون عالمان دین نتوانسته اند با وجود تالش های زیاد مانع این کارشوند. فرهنگ تبدیل شده است

 :عوامل ذیل باعث این پدیده شوم میگردد. ت گرفتم خانم ها بدون شک بفروش میرسندمن دقیق معلوما

 رواج های گذشته .1

 فقر .2

 بیسوادی .3

درجامعه ما که : این گفته های پژوهشگر افغان ماست که درمورد صورت گرفته است او می افزاید

مینمایند خیلی جالب  عالمان دین علیه موضوعات خیلی پیش پای افتاده تبلیغ میکنند وامربالمعروف

) است که در خصوص این موضوع شرم آور مغایرارزش های اسالمی وانسانی خاموش مانده اند

موضوع حادیکه روزانه بطور میانگین دونفرزن بفروش میرسد و متاسفانه خانم های وجوددارند که 

 (.تاحال حتی تا پنج بار بفروش رسیده اند
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ار نیز این موضوع را تائید میکنند ومیگویند که زنان از شماری ازاعضای شورای والیتی ننگره

سالیان متمادی بدینسو در ولسوالی شینوار بفروش میرسند وبزرگان قومی نیز دراین فروشات دست 

 .دارند

داخبره ( چی دغه سړی  شځه خرڅوی)حتی دنجنی دمور اوپالر سره پدی مواردو کی مشوره نکیژی 

شتون لری او څوک چی ددی خبری نه انکار کوی هغی به زیاتی پرون هم شتون درلود اوس هم 

چی د کله نژ د شینوار د ولسوالی په ځینو برخوکی دشځو خرڅ هغه محاله سرته رسیژی زمو. کوی

 .این مصاحبه یکی از اعضای شورای والیتی ننگرهار بود. هغه خاوند مړشی

 

 گزارش بی بی سی

 :مصاحبه کننده ماللی شینواری

 :زنانیکه مثل متاع فروش شده اند: مضمون مصاحبه 

 «.انقالب که شد مه بیوه شدم من با دو دخترم با پسر اندرم زندگی میکردیم»: مصاحبه شونده

 چرا تاحال تورا نفروخته اند اینجا خو زنان را میفروشند؟

م رفت فقط اینجا یک گپ دیگه بود خواهر ، مه پس از سالها صاحب یک پسرشدم اما او ازدست 

بسیار با احتیاط زندگی میکردم، از نظر مردم خود را پنهان کرده بودم، دربین . دودختر برایم ماند

حاال . قوم خود زندگی میکردم وگفته بودم هرقدر که شرایط سخت سرم بیاید بار دوم عروسی نمیکنم

 .سالها گذشت وفصل خزان زندگی ام رسیده و مه به امید خدا نشسته ام

زنش نمیگذاشت که خواهرزاده ام با شوهرش باشد . خواهرزاده ام یک زن دیگری نیزداشت شوهر

مرد ایکه اورا خرید پس از مدتی او هم فوت کردوباالخره برای مرد . باالخره شوهرش اورا فروخت

 .سوم فروخته شد

 طفل خواهند داشت آنها را کی نگاه میکند؟ .اما زنهایکه فروخته میشوند

طفلک . ه که مادرشانرا فروخته، بسیاری وقت ها طفل ها پشت مادرشان مریض می شوندهمو خانواد

 .خواهرزاده ام پشت مادرش دل انداخت وجانداد

 چرا شوهراولش اورا فروخت؟

ای مسلمانی نیست اگر . شوهر اول خوشش نداشت اونها هیچکدام پروای طفل های بازمانده را ندارند

 .را از آغوش جدا میکند مسلمانی باشد کسی طفل مادری
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 زن های بیوه دراینجا فروخته میشوند؟ 

 .بلی وکسی درمورد اطفال شان نیز فکرنمیکند

 چند فروخته میشوند؟ 

 .یک لک ،دولک ، هشتادهزار افغانی ودر همین حدود

 مه شنیدیم کسانیکه قاطر ندارند بخاطر خریدن قاطر زن خود را میفروشند آیا این صحیح است؟ 

 .بلی کسیکه قاطرندارد زن خود را میفروشد وقاطر میخردبلی 

 خوب قاطر خوب است یازن؟

 .قاطر برایشان خوب است که برایشان بار میارد

 شما خومیگین که زنهای اینجا از کوه هیزم میارند؟

 .خومگر آنقدر بار آورده میتوانند مثل قاطر

زن خو آنقدربار را : سخن گفتن شروع کردکودک دوازه ساله ای که درکنار خانم نشسته بود نیز به 

افغانی  400افغانی الی  300آورده نمیتواند خو قاطر روز سی سیر الی چهل سیر بار میارد وروز 

 .صاحبش از قاطر درآمد دارد

 دولت یا کسی دیگری نمیگه که چرا چنین میکنند؟ چرا زنها را میفروشند؟

نیست، هرکس به تب میل خود کارمیکنه، یک زن تا نی نی هیچکس چیزی نمیگه، دولت هم اینجا 

 . خریداردارد فروخته میشود

اونو زن فروخته شده ویک خانمی که اوالد هایش اینجا مانده » :وگفت که! به سمت زنی اشاره کرد

 «.نیز فروخته شده

 دختری دیگری را میپرسم چند ساله است؟

 .میگوید که سیزده ساله هستم 

 هستی که عروسی کردی؟آیا از این خوشحال 

 نخیر

 چرا مگرسرت ظلم میکنند؟
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 .هروقتیکه خانم برادرم را ازاینجا میبرند من نا آرام میشم 

 چرا تورا با خانم برادرت عوض کرده اند؟ 

 بلی 

 برادرت بزرگ است یا تو؟

 .برادرم

 خی تو خوش نیستی؟

 .نی من از عروسی ام خوش نیستم

در یک جاییکه زنان از یک دریاچه عبورمیکنند و . همند میگیرد ماللی سراغ زنان را درولسوالی م

 .ازراه دور؛چوب میاورند، بعدا کوزه ودیگچه ها را برداشته آب میاورند

 اومیپرسد چی یک دیگ بزرگ را بسرت گذاشتی اینرا کجا میبری؟

 .خانه میبرمش

 بسیار گرنگ نیست؟

 .چرا نیست است

 مشکل نیست درحالیکه طفلت هم در بغل است؟تیرشدن ازاین رودخانه برایتان 

 .مشکل است اما چاره ای دیگری ندارم 

 کسی دیگرنیست که طفلت را نگهداری کند؟ 

 .نی کسی ندارم که اورا نگه کند

 خواهر جان تو خو دو کوزه را بسرت گذاشتی وراه هم دور آیا مردهای خانه شما راکمک نمیکنند؟

 .ورند وما درزمین نیز کار میکنیماین رسم نیست که مردها آب بیا

 پس مرد ها چی کارمیکنند؟

 .مرد ها فقط نشسته اند دیگه

او . درافغانستان نباید به ارائه مشکالت زنان اکتفا کرد: غتی خاوری یک تن ازمحققان افغان میگوید

وقتیکه علم نباشد وسواد نباشد کسی در مورد حقوقش چی میداند ومانند جهالت پیش از : می افزاید
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باید از طرف وزارت زنان ویا ادارات ذیربط مبلغین به دهات وقریه جات دور فرستاده . اسالم است

 .شوندوبرا ی مردم گفته شود که زنان چی حقوقی دارند وچی نوع برخورد باید با ایشان صورت گیرد

دختران : الوه موضوعات فوقالذکر مشکالت دیگری نیز دراین والیت وجود دارد بطور مثالبرع

حتی پنج ساله را به بد میدهند، پس از اینکه بگونه بد تسلیم خانوده متضرر شد به فروش رسیده وپول 

 .ان تسلیم همین خانواده متضرر میگردد

 :یگری از باشندگان این والیت چنین اظهار داشتیکی د

کاله له مخکی شتون لری او داسالم ددین دراتګ سره ام دا رواج له منځ نه ندی  1400دغه رواج د

 .کالو کی له مخکی نه هم دیرشوی دی 17راوتلی او پدی 

همچنان یک بخشی از یک فلم مستند تهیه شده ذریعه یک گذارشگر تلویزیون طلوع نشان میدهد که 

افغانی قیمت داشت تبادله میشود  350000گاو که هرکدام  یک دختری به اسم زهرا دربدل هفت عدد

وبعد ازسپری نمودن مدتی باشوهرش از سبب لت وکوب وشکنجه های شوهر دوباره به منزل پدر 

پناه میبرد وخواهان طالق است اما تهی دستی ویرا ناچار ساخته است زیرا باید قبل از طالق باید 

 .گاو را بپردازد 7قیمت 

 

 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است 4000ماه  10حقوق بشر افغانستان: در کمیسیون 

 م2017نوامبر  25 -هـ 1439ربیع االول  7شنبه 
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 العربیه، فارسی.دبی

، گزارشی را ارائه کرد که نشان 2017نوامبر  25کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه 

خشونت علیه زنان درسراسر این کشور به جز یک  مورد 4000ماه گذشته حدود  10دهد، در می

 .والیت ثبت شده است

به گزارش منابع خبری، داکتر سیما ثمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت 

روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفت که این گزارش در دفترهای والیتی کمیسیون مستقل حقوق 

ماه سال گذشته  10تفاوتی با آمارهای ثبت شده خشونت علیه زنان در  بشر به ثبت رسیده که چندان

 .ندارد

مورد خشونت  3778های رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در ده ماه گذشته بربنیاد گفته

 .علیه زنان در سراسر این کشور به جز والیت شرقی نورستان به ثبت رسیده است

های فیزیکی و مورد خشونت 1351حقوق بشر از میان این آمار براساس گزارش کمیسیون مستقل 

مورد  557های اقتصادی و مورد خشونت 589های لفظی و روانی، مورد خشونت 1093جسمی، 

 .ها علیه زنان بوده استآن از دیگر خشونت

مورد  186ها؛ گوید که از میان آمار کلی این خشونترییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می

 .مورد آن تجاوز جنسی بوده است 38های جنسی علیه زنان به ثبت رسیده که خشونت

 231های فیزیکی و جسمی علیه زنان، مورد خشونت 1351بر بنیاد گزارش این کمیسیون از میان 

های شمال، ها در والیتدهد که بیشترین مورد این قتلاین گزارش نشان می. مورد آن قتل بوده است

 .ب و جنوب غرب افغانستان به وقع پیوسته استجنو

مورد آن  120مورد قتل،  231گوید که از میان رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می

سیما سمر در . ناموسی بوده که از سوی اعضای خانواده، پدر و شوهر زنان صورت گرفته است

های فراقانونی های مخالف مسلح دولت و محکمههای زنان از سوی گروهمورد از قتل 6ادامه گفت که 

مورد دیگر این قضایا به صورت مشکوک بوده که در آن افردا ناشناخته  105صورت گرفته و نیز 

 .دست داشتند

 

 :ساله در روز عید قربان  21قتل فجیع نقره ماه دختر 

 حوادث/ اجتماعی

 12:42 - 1397مهر  3

 .درمانگاه رفت قربانی جنایت مخوفی شدساله پس از آنکه بدون اجازه شوهرش به  21زن 

ضرب و  ساله ای است که در یک سناریوی هولناک پس از آنکه او را مورد 21نقره ماه زن 

 .قتل رساند قرار دادند با شلیک گلوله به شتم

https://www.khabarfoori.com/services/2/1/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.khabarfoori.com/services/14/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB
https://www.khabarfoori.com/services/14/1/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB
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یک روز پیش از عید قربان نقره ماه بخاطر بیماری که داشت به درمانگاه : پدر این دختر می گوید 

از دوران کودکی نقره ماه را برای نقیب هللا پسرعمه اش نشان کرده بودند، ما هم به این  رفته بود،

 .ازدواج رضایت دادیم

در آن روز پس از آنکه خانواده شوهر نقره ماه متوجه شدند که او بدون اجازه به : وی ادامه داد

 .با چوب کتک زدنددرمانگاه رفته است به دنبال او رفتند و در خانه از شب تا صبح او را 

فرار  پس از آن نقره ماه به بهانه وضو گرفتن برای نماز صبح به خانه مادرش: این مرد می گوید

کرد و در آنجا خانواده شوهرش با من تماس گرفتند و از من خواستند که او را بکشم اما من نپذیرفتم 

 .تا اینکه خودشان به آنجا آمدند و نقره ماه را به گلوله بستند

شکنند و سپس در پیش ساله را می 21ها و پاهای دختر جنایت دست قربانی: پدر نقره ماه می افزاید

 .بندندچشمان من، او را به گلوله می

پلیس شهر غور واقع در افغانستان تالش خود را برای دستگیری عوامل این جنایت  بنابراین گزارش،

 .آغاز کرده است

 

 :در افغانستان آزار واذیت جنسی زنان زندانی

 گرفته شده از ویب سایت خبر فوری

زندانیان زن می گویند که توسط افسران پولیس و مسئولین قضایی به نحوه یی مورد آزار و اذیت 

 .قرار میگیرند

By Zabiullah Mobariz 
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A female inmate peers out the front door as she waits to be released from 

the women's prison in Kabul. (Photo: Paula Bronstein/Getty Images) 

ساله خود را در زندان زنانه بادام باغ کابل گذرانده  15که شش سال از مدت حبس ( نام مستعار)زهرا 

 .لت وکوب و بدرفتاری شوهرش، او با مرد دیگری فرار کرده است است ، میگوید که بدلیل 

خود در خواب بوده، پولیس  جدیدش در حالیکه کنار شوهر جدید  وی گفت که در اولین شب در خانه

: او به آی دبلیو پی آر گفت.برده اند او وشوهرش را با لباس خواب به حوزه  شان داخل شده،  به خانه 

در مسیر راه الی حوزه پولیس ، افسران پولیس در موتر به قسمت های از بدن من دست میزدند، و ))

ه من نزدیک تر شوند، زمانی که به حوزه رسیدیم یکی از افسران از من خواست کوشش میکردند تا ب

تا به اتاق او برو م، اما من حاضر به رفتن نشدم و به آنها هشدار دادم که اگر کوشش کنند مرا لمس 

 .((کنند ،جیغ و فریاد میزنم

دم تا اینکه صبح مرا به من تمام شب بیدار مان. آنها مانند گرگ های گرسنه بودند))او ادامه داد 

 .((قوماندانی پولیس کابل انتقال دادند

در :))او گفت . زهرا میگویدوقتی که مورد بازجویی قرار می گرفت، با او همدردی کمی نشان دادند

و با عصبانیت به من نگاه میکرد و بدون اینکه واقعا . جریان تحقیقات، حارنوال مرا تحقیر میکرد

 ((خدا به تو همه چیز داده، پس چرا از خانه فرار کردی؟"ه من گفت که مشکالتم رادرک کند ب

زهرا اضافه نمود که او به نماینده دفتر لوی حارنوالی که برای بازدید از قوماندانی پولیس کابل آمده 

بود در مورد آزار و اذیت اطالع داده و ایشان به او گفتند که این مسئله را بررسی خواهند نمود،ولی 

 .در مورد اجراات شان چیزی نشنیده است تا اکنون او 

زندانیان زن به آی دبلیو پی آر گفتند که آنها هم در دوران بازداشت پیش از محاکمه و هم توسط 

مسئولین قضایی در جریان تحقیقات با آزار و اذیت جنسی و سوء استفاده از سوی افسران پولیس 

 .روبرو بوده اند

به دفتر او در هر هفته دهها  یون امور زنان مجلس نماینده گان می گوید که فوزیه کوفی، رئیس کمیس

زنان زندانی مواصلت میورزدکه هر کدام از این موارد نز  آزار و اذیت جنسی  شکایت در مورد 

 .ثبت میشود و برای تحقیقات بیشتر به مراجع قضایی راجع میگردد دآنان 

این دفترثبت میشود و مردم از پارلمان خواهان برقراری چنین شکایاتی همواره در )) کوفی گفت 

 .((این یک مشکل جدی در سکتور قضایی است.عدالت هستند
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همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که آنها گزارش های متعددی از زنانی که 

 .ز شده است دریافت میکنندمورد آزار قرار گرفته اند و یا توسط مقامات قضایی یا امنیتی به آنها تجاو

با توجه به قانون این کشور، : ))لطیفه سلطانی، رئیس حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت

نیروهای امنیتی موظف هستند که در جریان بازداشت متهم ،حقوق بشر را رعایت کنند، و هر زنی 

 .((ایت شودکه به اتهام جرمی دستگیر شده باشد، کرامت و حقوق او باید رع

وی اظهار داشت که باید برای زنان زندانی و مظنون افسران پولیس زن گماشته شود، اما این 

 .گرفته ،چرا که تعدادزنان درمیان نیروهای پولیس بسیار اندک است کمترصورت 

 .زنان به دلیل شرمساری و این گمان که کسی حرف آنها راباور نمیکند از شکایت صرف نظر میکنند

زندانیان زن وسایلی در اختیار ندارندتا سوء استفاده ها و نقض قانون را مستند : ))سلطانی افزود خانم

 . ((شکایت خود را مطرح کنند سازی کنند وبه همین دلیل نمیتوانند با مدرک وشواهد 

یک زندانی از زندان زنانه بادام باغ به کمیسیون   2013سلطانی به مثالی اشاره کرد که در سال 

 .مستقل حقوق بشر شکایت کرده بودکه یک قاضی او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود

خانم سلطانی گفت که اگر چه کمیسیون مستقل حقوق بشر شکایت را به مقامات مربوطه ارسال نموده 

 .ندارند ، اما اینکه در مورد آن چه کاری صورت گرفته ،اطالع 

های پولیس می آیند میگویند که مورد  و برای دفاع از خود به حوزه  زنانی که متهم به جرمی نبوده 

 .آزار و اذیت قرار میگیرند

ساله، سه سال قبل در والیت کندز ربوده شد و توسط شبه نظامیان مسلح در والیت تخار در  15سحر 

ر حال یک پوسته امنیتی به سر میبردکه در طی این مدت چندین بار مورد تجاوز قرار گرفته و د

 .حاضر باردار است

و قبل از اینکه  ، پولیس او را از دست ملیشه ها نجات داد 2016او گفت که در اواخر ماه دسمبر سال 

 .به یک خانه امن منتقل شوداو را به قوماندانی پولیس تخار بردند

یس مورد با این حال، در طی چند روزی که وی در قوماندانی پولیس به سر میبرد، توسط افسران پول

یکی از افراد پولیس چندین بار از من خواست ))سحر ادامه داد . آزار واذیت جنسی قرار گرفته است

او گفت که به قوماندانی پولیس تخار شکایت کرده ولی قوماندان پولیس فقط .(( با او همبستر شوم 

 .وعده داده است که به شکایت او پاسخ میدهند
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ر محمد حکیم گفت که اگر چه او در زمان حادثه ذکر شده در این مقام قوماندان پولیس والیت تخار نو

 .، اما اکنون تحقیقات مربوطه را آغاز میکند نبوده 

محمد یاسین ضیا والی تخار در مورد این موضوع بطور مختصر اظهار داشت که درمورد این حادثه  

 .تحقیق میکند

 :معافیت از مجازارت

وزارت داخله می گوید که در  ها مربوط  محمد قیس فصیحی معاون ریاست محابس و توقیف خانه 

قتل وجرایم اخالقی زندانی شده اند  زندانی زن در افغانستان وجود داردکه به اتهام  420حال حاضر 

  . فرار از منزل بازداشت شده اند و بیشتر آنان به اتهام 

آی . زنانه، کار ساده نیست  های افغانستان، به خصوص زندان های  دسترسی به زندانیان در زندان

دبلیو پی آر برای دریافت مجوز رسمی از وزیر داخله کشور یک ماه تالش کرد و تنها موفق شد 

 .تااجازه مصاحبه با سه زندانی را ، دریافت کند

 .زندانیان آنها نیز حاضر باشندمصاحبه با  مسئولین در زندانها اسرار داشتند که باید در موقع 

آزار و اذیت جنسی متهمین بی اطالع اند یا اینکه فکر میکنند  به نظرمی رسد که مسئولین از جریان 

 .اتفاق نمی افتد که چنین سوء استفادهای 

در حال حاضر ما چنین مواردی نداریم،هر چند : ))نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله گفت

د داشته است ولی اگر حاال چنین اتفاقی رخ دهد، وزارت داخله متعهد است تاآنرا در گذشته وجو

 .((کند بررسی 

های  به این تازگی هاقضیه یی مبنی بر خواسته: ))جمشید رسولی، سخنگوی دفترلوی حارنوالی گفت

ه بررسی ، اما اگر چنین چیزی رخ دهدلوی حارنوالی متعهد ب غیرقانونی از زنان زندانی دیده نشده 

 ".و کشانیده شدن عامالن آن به عدالت می باشد 

 .قرارگرفته ا ند تحت بازپرس قضایایی در این راستا نیز وجود داشته که در آن مقامات فعالً 

حسیب استانکزی ، عضو شورای والیتی لوگر در رابطه به حادثه مربوط به سید نصیر احمد قریشی، 

یک زن برای شکایت به ریاست عدلیه والیت لوگر رفت اما )).: رئیس سابق ریاست عدلیه لوگر گفت

 . ((رئیس به او تجاوز کرد
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سال حبس  20استانکزی افزود که قریشی در یک محکمه لوگر مجرم شناخته شد و به خاطر جرم به 

. او در حال حاضر در زندان پل چرخی کابل زندانی است و درخواست استیناف داده است.محکوم شد

 .ندان درخواست آی دبلیوپی آر را برای مصاحبه با قریشی رد کردندمسئولین ز

برخی از فعاالن می گویند که فساد در نهاد های قضایی سبب شده تا برخی ها برای گریز از پیگرد 

 .قضایی خود را مصئون احساس کنند

ت در جریان قضا عبدالقادرعدالتخواه، عضو دیوان عالی کشور، از نظر دادن درباره این ادعا که 

 .از آنها سوء استفاده کرده اند ،خودداری نمود بررسی دوسیه های متهمین 

  . افزودکه فساد جدی ترین چالش دولت و مردم افغانستان است اما در مورد فساد اداری 

یک راه حل خوب برای پایان دادن به چنین موارد نقض حقوق : )) شهال فرید، استاد دانشگاه کابل گفت

 .((یجاد شفافیت واقعی در نهادهای قضایی و همچنین پاسخگویی در برابر قانون استبشری،ا

او می گوید که وقتی . درحال گذراندن محکومیت به اتهام قتل در زندان کابل است( نام مستعار)جمیله 

رنوالی از خانواده او نهصد هزار افغانی خواسته بود، اما څارنوالی فرستاده شد، څادوسیه او به لوی 

 .سال زندان محکوم شد 15آنها نتوانستند پول را فراهم کنندکه درنتیجه او مجرم شناخته شد و به 

هرکسی پول دارد میتواند آزادی خود را با پرداخت . فساد اداری درکشور گسترده است: "جمیله گفت

اما اگر دختر زیبا باشد، آنها او را تحت فشار قرار میدهند تا به . رنوال تضمین کندڅارشوه به 

 ".جنسی شان جواب بدهند خواستهای 

جمیله می گوید که اگرچه چنین سوءاستفاده هایی معمول است اما تعداد اندک از بازداشت شدگان زن 

   . به آن اعتراف میکنند

وال از آنها درخواست نادرست داشته است؛ آنها رنڅادختران زیادی در زندان زنانه کابل هستند که "

رنوال مورد څا با اینگونه اظهارات  صحبت کنند، چونکه میدانند  نمی خواهند در مورد آن 

 .برای آن مساعد میگردد تا بازهم مورد آزار واذیت جنسی قرار گیرند قرار نمیگیرد و زمینه  بازپرس 
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 می شوند" بد"قربانی رسم  هم دختران افغان هنوز

 نویسنده حسن سیرت

 26.04.2015تاریخ 

http://www.d.om 

دهد که در نه ولسوالی افغانستان انجام شده است، نشان می" بد دادن"یک تحقیق تازه در مورد 

دهد که دختران خردسال برای  های این تحقیق نشان مییافته. که این پدیده کاهش یافته است

 .اندقبال ازدواج کرده داده شده که" بد"پسرانی به 

 
 (آرشیف)زنان افغانستان 

براساس این رسم، وقتی کسی مرتکب قتل . ها مروج استبد دادن رسمی است که در میان افغان

آورد تا این شود، خانواده قاتل یک دختر را به عقد یکی از اعضای خانواده مقتول در می می

های بیشتر  ریزیگیری و خون منجر به انتقام آمیز به پایان برسد و قضیه به صورت صلح 

این تحقیق توسط موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلح انجام شده و در این تحقیق، بیش .نشود

http://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/a-18409393
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ای که این موسسه. اند، پاسخ داده"بد دادن"ها در مورد از یک هزار نفر شرکت کرده و به سوال

در مورد بد دادن ندارد، اما اشتراک کنندگان تحقیق تحقیق را انجام داده، آمار و ارقام مشخصی 

 .های گذشته به مراتب کمتر شده استاند که این رسم نسبت به سالگفته

ثور  6خدیجه امیری یکی از اعضای موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلح روز یک شنبه 

یم و تربیه و بلند یگانه عامل کاهش بد دادن، تعل: "در یک کنفرانس خبری در کابل گفت 1394

دانند که بد دادن غیرقانونی رفتن سطح آگاهی مردم است، زیرا مردم آگاهی بیشتر یافته و می

 ".است

 :دهندهقضایای تکان 

کاهش یافته اما هنوز این رسم در بین مردم " بد دادن"گویند با آن که  مسئوالن این موسسه می

 .شودهد که دختران زیر سن قربانی این رسم میدهای این تحقیق نشان مییافته. رواج دارد

دخترانی را  قربانی می کند که هیچ نقشی در " بد دادن"اعضای این موسسه تاکید کردند، رسم 

اند، دختران قربانی قضایا ندارند و مجرم نیستند اما به خاطر جرمی که دیگران انجام داده

 .شوندمی

دنی برای صلح در کنار تحقیق، مردم به خصوص زنان خانم امیری گفت موسسه ابتکار آزاد و م

" بد دادن"فرهنگ اعتراض برای زنان در برابر رسم : "اندرا نسبت به رسم بد دادن آگاهی داده

های دینی ها تفهیم شده که براساس قوانین و ارزشبرای آن. برای زنان آموزش داده شده است

 ".ندزنان هیچ مکلفیتی برای پذیرش این رسم ندار

این تحقیق دریافته که . برخی از قضایی که در نتیجه این تحقیق به دست آمده، تکان دهنده است

دختران خرد سال، بعضا دختر خانواده قاتل برای پسر خانواده مقتول که در " بد دادن"در کنار 

 .افغانستان نیست و قبال ازدواج کرده به بد داده شده است

کنند که پسر در دختری را نامزاد پسر شان می : "موسسه گفتخاطره اسدی عضو دیگر این 

. شود که دختر باید یک قربانی کالن شودحالت به اندازه وخیم می. ایران است و نامزد هم دارد

 ".و این دختر خدمتگار، کنیز و نوکر خانه باشد
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 :عدالت غیررسمی

هایی نقش  قضایی در چنین فیصله دهد که نهادهای رسمی عدلی ومیهای این تحقیق نشانیافته

کنند که این قضایا را به شورا های محلی و غیررسمی کمتری دارند زیرا این نهادها کوشش می 

 .محول کنند

گویند وقتی قضایای قتل به شوراهای محلی که متشکل از متنفذین و مال مسئوالن این موسسه می 

ند که برای خاموش کردن قضیه میان دو طرف، کنها فیصله می شود، آنامامان است، محول می

ها بجای قربانی کردن  این موسسه تاکید کرد که موسفیدان و مالامام. داده شود" بد"دختری به 

 .و مقابله با این پدیده فعالیت کنند" بد دادن"دختران، برای کاهش 

مسئولیت امامت در مساجد دهند باالخص آنانی که نتایج تحقیقات نشان می: "خدیجه امیری گفت

توانند برای کاهش رسم بد دادن مبارزه کنند و با پند و اندرز مردم را تشویق کنند  را دارند، می

 ".که دیگر این رسم را تکرار نکنند

موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلح از حکومت نیز خواست تا تمام قضایا از طریق نهادهای 

 .نشوند" بد دادن"دختران قربانی رسم رسمی فیصله شوند تا زنان و 

 

 دکمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار منع آزمایش بکارت دختران ش

 

 1394اسفند  11 - 2016مارس 

کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار منع آزمایش بکارت دختران شده و آن را غیرعلمی و 

 .مغایر حقوق بشری آنها دانسته است

سی گفت که در حال حاضر چندین مرجع و به بیکمیسیون حقوق بشر به بیثریا صبحرنگ، عضو 

 .فرستندها و پزشکی قانونی میدالیل مختلف دختران را برای آزمایش بکارت به بیمارستان
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ها، از نهادهایی هستند که به گفته خانم های امن، پلیس، دادستانی و دادگاهاداره امور زنان، خانه

نون به داشتن رابطه جنسی را برای آزمایش بکارت به پزشکی قانونی راجع صبحرنگ، دختران مظ

 .کنندمی

ایم که ما به این نتیجه رسیده. ها استنقض صریح حقوق بشری خانم این آزمایش: "او تاکید کرد

چرا که پرده بکارت اشکال مختلفی . تواند که معیار پاکی و نجابت دختران باشدوقتی بکارت نمیهیچ

 ".العاده دشوار است و بعضی از دختران حتی از زمان تولد این پرده را ندارنددارد، تشخیص آن فوق

پرده بکارت جزء طبیعی آناتومیک دستگاه تناسلی زنان است "براساس تعریف کمیسیون حقوق بشر، 

وقعیت که به صورت قسمی یا به شکل کلی مدخل مهبل را پوشانده و در محل دهلیز و کانال مهبل م

 ".دارد

این حرف نادرست است که بگوییم عمل جنسی همیشه تغییرات "این کمیسیون در گزارشی نوشته که 

ها رابطه جنسی پرده بکارت ، چرا که برخی از زنان با وجود سال"در پرده بکارت را به دنبال دارد

ان است و برخی از براساس این گزارش، این امر بسته نوعیت بکارت دختر". ها سالم بوده استآن

 .آنها هیچ پرده بکارت ندارند

رنگ افزود که باور داشتن به وجود بکارت به عنوان پاکی و نجابت دختران ریشه در خانم صبح

، چرا که دخترانی که در شب زفاف پرده بکارت نداشته "فرهنگ مردساالر جامعه افغانستان دارد"

 .ها داشته باشدی برای آنتواند پیامدهای وحشتناکباشند، این امر می

به گفته او، دختری که در شب زفاف پرده بکارت نداشته باشد، در مواردی خانواده داماد روی او را 

فرستد و در عوض او دختر دیگری را مجبور به ازدواج با داماد کند و پس به خانه پدرش میسیاه می

بحرنگ افزود دختری که بکارتش ثابت خانم ص. گیردکند یا تمام هزینه عروسی او را پس میمی

 .نشود، حتی ممکن است به قتل برسد

در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر در این مورد منتشر کرده، آمده که حتی زنان شوهردار هم برای 

دختر و  ۵۳این گزارش که براساس مصاحبه با . شوندآزمایش بکارت به پزشکی عدلی فرستاده می
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شوندگان تن از مصاحبه ۴۸والیت تهیه شده، حاکی است که  ۱٢ساله در  ۴۵تا  ۱۳زن بازداشتی 

 .اندآزمایش بکارت را سپری کرده

های عادی دیگر در بیمارستان ۱٠تن در مراکز پزشکی قانونی و  ۳۸در گزارش آمده که از آن جمله 

برخی . انداند، شوهردار بودهنفری که در پزشکی قانون آزمایش شده ۳۸نفر از  ٢٠. اندآزمایش شده

 .اندها تا چهار بار و در مواردی حتی در حضور شش نفر آزمایش شدهاز آن

درصد این دختران و زنان بدون رضایت مجبور به  ۷۶کمیسیون حقوق بشر دریافته که بیش از 

 .انداند هم با اکراه رضایت دادهمایش بودههایی که راضی به آزاند و آنآزمایش بکارت شده

، که در "فرار از منزل"در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است برای شماری از دختران به اتهام 

تحت آزمایشی که هیچ اساس "قوانین افغانستان به عنوان جرم تعریف نشده، پرونده گشوده شده و 

 ."شوندعلمی ندارد، قرار داده می

کمیسیون پیشنهاد کرده که رئیس جمهوری کشور با صدور فرمان قانونی انجام آزمایش اجباری این 

 .بکارت دختران را منع کند و این ممنوعیت در قانون جزا هم وارد شود

سازمان دیدبان حقوق بشر هم آزمایش بکارت دختران را به عنوان بخشی از الگوهای نقض حقوق 

 .و گفته که منع چنین آزمایشی می تواند گامی به پیش تلقی شود بشر در افغانستان محکوم کرده

 

 :برگذاری نمایشگاه چادری در مقابل لنگی در کابل

 1398سرطان سال 

 

ابتدا مهمانان به یک قسمت از صالون نمایشگاه رهنمایی میشوند که در آنجا پیکره های پوشیده از 

عنوان یک پوشش سنتی، اجباری وتحمیل شده برزنان چادری به نمایش گذاشته شده است و چادری به 

  .به تعریف گرفته میشود

یک تن از اشتراک کنندگان نمایشگاه  در مورد چادری چنین  محمد قاسم احمدیار استاد دانشگاه

 :نظردارد



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

285 

 

چادری در حالت فعلی که استفاده میشود یک فرهنگ بیگانه ایست که از دیگر جا ها  در کشور ما 

از آغازین این چنین نبوده و فرهنگ مردساالری اینرا باالی قشر مظلوم زن تحمیل . است وارد شده

 .کرده است

یکه در این صالون ا لباس مدرن.  اما در بخش دوم به چادری به یک نگاه دیگری دیده شده است

 .گذاشته شده همه ساخته  پارچه های از چادری و لنگی میباشند

 

 :لم در مورد طراح این نمایشگاه چنین میگویدصحرا کریمی رئیس افغان ف

شما امروز نه تنها شاهد لباس های دیزاین شده با تکه چادری هستید بلکه یک دیزاینر خوب 

را میبینید که این خانم نه تنها در عرصه سیاست خوب درخشیده بلکه در عرصه هنر هم دست 

 .باال دارد

 :زمینه چنین میگوید خانم زهرا نادری طراح این نمایشگاه در این
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 .نام نمایشگاه است چادری در مقابل لنگی مجموعه ایست از احساسات وتجارب

داد مرد ها تبچادری پوشش ایست که مردان برای زنان میپسندند اما بدلیل اینکه این پوشش از اس 

داده و محکوم بودن زن در جامعه مردساالر شکل میگیرد پوشیدن آن برای خود مردان نقش 

 .درحالیکه هرنوع پوشش مردانه بخصوص لنگی پوشش عزت وحرمت پنداشته میشود .میشود

مجموعه سوم این نمایشگاه نشان میدهد که با کارگیری از چادری چه نوع ظلم وستمیکه برزنان 

 .روا داشته میشود

 

 

 

 

 

 



(سیدنبیل شمیم)زن افغان دردام عنعنات مردود    

 

287 

 

 :رشوه گیری های جنسی درارگ

 گی شوددر ارگ جدی رسیده« رشوه گیری جنسی»های به اتهام: گذارانقانون

Ariana News 

های جنسی در ارتباط به ارگ ریاست جمهوری گان، افزایش اتهامشماری از اعضای مجلس نماینده

 .ها به گونه جدی بررسی شوددانند و از همین رو تأکید دارند که باید این اتهامرا شرم آور می

های نانی مصاحبه کرده است که از سوی مقامگی شبکه خبری بی بی سی، با شماری از زبه تازه

 .حکومتی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند

مستقیم »: شبکه خبری بی بی سی، به نقل از یک مصاحبه شونده، در گزارش تحقیق اش نوشته است

کردم چنین فکر نمی از من درخواست آزار جنسی کرد، برایش گفتم من مدرک تخصص دارم، اصالً 

د، بلند شدم که بروم بیرون، او دستم را گرفت به زور به اتاق پشت دفترش برد، درخواست بکن

 «.زنمکشد، گفتم رهایم کن که فریاد میمحکم گرفت و گفت چند لحظه طول می

کنند که نهادهای عدلی و قضایی در بررسی اتهام از این رو، اعضای مجلس نمایندگان، انتقاد می

 .کندناتوان است و مستقالنه عمل نمیجنسی به ارگ ریاست جمهوری 

های عدلی و چرا ارگان“: داردگان در این مورد بیان میفوزیه ناصریار، یک عضو مجلس نماینده

 ”.قضایی که ما داریم، و همچنان وزارت امور زنان در این کار مداخله کند و این را بررسی کند

 .ها صورت خواهد گرفترتباط با این اتهامگوید که اقدامات قانونی در ااما، دادستانی کل می

څارنوالی افغانستان اجراآت خود را در روشنایی “: داردجمشید رسولی،سخنگوی این نهاد اظهار می

دهد و ما اساس کار ما قوانین افغانستان و اسناد و مدارکی طرفانه و مستقالنه انجام میقانون بی

 ”.گیردمیاست که در جریان کار در اختیار ما قرار 

های جنسی بر ارگ ریاست گویند، در صورتی که دادستانی کل اتهاماز سویی هم، آگاهان می

 .جمهوری را مستقالنه بررسی نکند، استقاللیت این نهاد زیر پرسش قرار خواهد گرفت

های این در حالی است که نزدیک به دو ماه پیش یک مشاور پیشین ریاست جمهوری شماری از مقام

به شماری از زنان که برای کار به این نهاد مراجعه کرده  » :تی در ارگ را متهم کرد کهحکوم

اساس و بربیناد این ادعاها را رد کرده بی و ارگ  «آنان در خواست برقراری ارتباط جنسی کرده اند

 .های شخصی عنوان کردخصومت

 خالد نیکزاد: گزارشگر
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 موضوع رشوه جنسی در ارگ جنبه سیاسی دارد: جمهوری افغانستانمعاون دوم رییس

 KSA 19:30 - GMT 2019ژوئیٔه  14 - هـ 1440ذو القعدة  12یکشنبه  :آخرین به روزرسانی

16:30  

  KSA 18:33 - GMT 15:33 2019ژوئیٔه  14 - هـ 1440ذو القعدة  12یکشنبه  :تاریخ انتشار

 العربیه نت فارسی .دبی :منبع

ژوئیه در کنفرانس ملی هماهنگی  10یکشنبه  جمهوری افغانستانرییس سرور دانش معاون دوم

نهادهای مبارزه با خشونت علیه زن در کابل گفت، موضوع رشوه جنسی در ارگ شایعه است و 

 .ی سیاسی داردبیشتر جنبه

ینی به آدرس حکومت دست امنظور اهداف کمپ سرور دانش در این کنفرانس تاکید کرد، کسانی به

 .زنندگشایی میدهبه عق

ستانی کل این کشور خواست تا دهای افغانستان، دانش در این کنفرانس از دابه گزارش رسانه

 .شکل دقیق بررسی کند ی جنسی در ارگ را بهاتهاماتی مبنی بر فساد اخالقی و رشوه

زنند ساس میااگر این اتهامات به اثبات نرسد، افراد مغرضی که دست به اتهامات بی»: دانش افزود

 «.سازند باید مجازات شونددامن ما را مخدوش میی بانوان عفیف و پاکو چهره

سازمان ملل متحد در امورحقوق بشر در افغانستان در این  در همین حال، ریچارد بینت، نماینده

 .باره گفت، باید به این اتهامات رسیدگی شود

ی درست رسیدگی نشود، در محیط کار به گونه او در ادامه گفت، در صورتی که به آزار و اذیت

 .گذاردای نهاد تأثیر میمحیط کار ناامن شده و بر شهرت حرفه

 :هللا احمدزی یکی از مشاورین سابق ارگ ریاست جمهوری افغانستان چندی قبل ادعا کرد کهحبیب

غول اند و فساد ای از نزدیکان رییس جمهوری این کشور در ارگ به فساد اخالقی و فحشا مشحلقه

ها سپس مریم وردک یکی از مشاوران پیشین دیگر ریاست جمهوری نیز این گفته. کنندرا ترویج می

های حکومتی مقرر شوند، از آنان خواهند در کرسیرا تایید کرده و گفت که بانوان جوانی که می

ادعاها را  شود اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان ایندر ارگ درخواست رابطه جنسی می

 .اساس خواندعنوان کرده و آن را بی «های شخصیاستوار بر انگیزه»

ژوئن حکم جلب حبیب هللا احمدزی را صادر کرده و گفت که تاکنون  11لوی څارنوالی افغانستان 

گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا های بهرهچندین بار از احمدزی خواسته شده که در بارۀ اتهام
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ده نکرون هیچ سندی در این باره ارائه جمهوری سندهایش را بسپارد، اما وی تاکنستدر ارگ ریا

 .است

های متفاوتی در پی داشته است، برخی از سیاسیون افغان از حکومت مرکزی این اتهامات واکنش

کنند عنوان انتقاد کردند و برخی هم این اتهامات را یک ضربه به زنان افغان که در دولت کار می

 .دندکر

هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری به این اظهارات 

های اساس و بر انگیزهادعاهای آقای حبیب احمدزی کامالً دروغ و بی»: واکنش نشان داده و گفته بود

 ستان شریکگونۀ بسیار جدی بررسی و نتایج آن با مردم افغاناین موضوع به. شخصی استوار است

 «دخواهد ش

جمهوری افغانستان افزود، توقع ما از سیاسیون کشور این است که برای منافع سخنگوی ریاست

اساس استفادۀ کمپاینی شخصی و سیاسی خود در اذهان مردم تشویش ایجاد نکنند و از ادعاهای بی

 .نکنند

 

  ۱۳۹۸جوزا  ۱۱ :ویرایش شده در تاریخ - ۱۳۹۸جوزا  ۱۱نوشته شده توسط تمیم حمید  

 ه استشدسپرده ' رشوه خوران'گیری جنسی در ارگ به پروندۀ رشوه: عبدهللا
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در ارگ « ترویج فحشا»و « گیری جنسیرشوه»ها به ادعاها مبنی بر در پی واکنش

در این باره واکنش ( جوزا۱۱شنبه، )اجراییه نیز امروز جمهوری، عبدهللا عبدهللا، رییسریاست

  .نشان داد

جانبه و شفاف بررسی شود و نهادهای مدنی، گونۀ همهعبدهللا، تأکید کرد که این ادعاها باید بهآقای 

 .گان مرد در این بررسی سهیم باشندمردم و نماینده

او افزود . او گفت که سیستم عدلی و قضایی کشور اطمینانی نیستند و مردم به این نهادها باور ندارند

جمهوری که این ادعاها را مطرح کرد، به ی، مشاور پیشین امنیت رییسهللا احمدزکه پروندۀ حبیب

 .استرشوه خوران سپرده شده

هیچ مالحظۀ سیاسی، هیچ »: زد افزودرییس اجراییه که امروز در یک مراسم در کابل سخن می

لت خواهی نکنیم و در پهلوی عداگیرد که ما دفاع از آزادیمالحظۀ مصلحتِّ روز، جای این را نمی

که مشکالتی  -یا یک نفر ادعا کرد  –وقتی دو نفری ادعا کردند ... خواهی ایستاد نشویمو عدالت

که فقط ؛ به چنگال کسانی!ها به چنگال رشوت خوران نیستوجود دارد، راه حل آن، سپردن آن

 . بدنبال یک قضیه باشند که باز از آن استفادۀ شخصی بکنند نیست

های جامعۀ مدنی افغانستان، علمای کشور ما، مردم افغانستان و نماینده :که .بلکه راه حل این است

 .مردم افغانستان در یک بررسی سهیم باشند تا نتایج آن هم مورد قبول مردم افغانستان باشد

من کار به این ندارم که چقدر این ادعاها درست استند و یا نیستند؛ اما هنوز روی »: او اضافه کرد

 «.و قضایی ما همان اطمینان، متأسفانه، به میان نیامده که مردم افغانستان قناعت بکنندسیستم عدلی 

هایی در ارگ هستند که در بدل دادن پست به زنان هللا احمدزی، هفتۀ پیش ادعا کرد که حقلهحبیب

این  نیوز، گفت که اگر نیاز شود، دروگو با طلوعاو در گفت. کنندمی« گیری جنسیرشوه»از آنان 

 .باره سند نیز ارایه خواهد کرد

فرستاده  است که پروندۀ آقای احمدزی برای بررسی به لوی څارنوالیجمهوری اما گفتهارگ ریاست

 .استشده

های ادعای است، اما طرفگوید که او به لوی څارنوالی مراجعه کردهدر این میان، آقای احمدزی می

برای سارنوال صاحبان گفتم که طرف معاملۀ من سالم »: اندنرفتهاو برای بازپرسی در این نهاد 

فضل فضلی [ جمهورگوی رییسسخن]هارون چخانسوری [ جمهوررییس دفتر رییس]رحیمی 

فهمم که چه کسانی من نمی. اندو کسانی دیگری استند که هنوز عزل نشده[ جمهوریمشاور رییس]

گونۀ بی کردند که این پرونده را بهمی! سارنواالن زیاد تأکید  ....اند؟ در برابر من اقامۀ دعوا کرده

که در فالنی و فالنی مجلس  – کنیم، اما من در پاسخ به آنان یک مثال را گفتمطرفانه بررسی می
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در این صورت  –جمهور بر شما قهر شد و شما مثل شاگردان صنف چهار و پنج آرام نشستید رییس

 «توانید؟ده میچگونه عدالت را تأمین کر

است و در این باره، خواهان ارایه مدارک هللا احمدزی را رد کردههای حبیبپیش از این ارگ، گفته

 .استاز سوی وی شده

ها را بررسی کند، وی سندهایش طرف این اتهاماگر یک نهاد بی»: است؛کههللا احمدزی گفتهحبیب

 «.را با آن در میان خواهد گذاشت

 

 :ک زن دروَلیت کندزوحشت علیه ی

این قصه تراژید همین امروز بدستم رسید که در صفحه فیسبوک یکی از هموطنان ما بنام نژند ژنده 

 .پوش نشر شده است

از اینکه داستان . الزم دانستم که این داستان را از صفحه متذکره کاپی نموده شامل این کتاب بسازم

 .که بعد از اکمال فصول کتاب بدستم رسیده استدر فصل مربوطه بنشر نرسیده دلیل اش اینست 

این داستان بد تر از داستان فرخنده وسایر فجایع علیه زنان در این سرزمین است  در مورد خود  

 :قضاوت کنید

 :انو ریزه گل در گذاشتب

 !انسانیت می داشتیم و بجای تاریخ، فرهنگ کاش

 .آنها به حیوانات، بیماران و فقرا شناختفرهنگ و انسانیت یک جامعه را می توان از بر خورد 

بالخره بانوی مریض و روانی از سنگ طفالن، از سردی زمستان، از تجاوز جاهالن، از 

 ...خانمانی روزگار نجات یافتبی

او روسری . در شهر خان آباد از طرف فامیل یا بستگانش رها شد 1386گل روانی در سال بانو ریزه

ت، بانوی جوان خوش سیما در نقاط مختلف شهر شب و روز را بر سر داش( چادری)سنتی 

ها، های مخروبه، روی سرکفصل سرد را در جاهایی چون آتش خانٔه حمام، دکان. گذراندمی

 .گذراند که همیشه با آزار و اذیت روبرو بودمی.... ها وها و سرایباغچه

 تجاوز#

گل بارها بستر خان آباد بانو ریزه 50به گفتٔه دکتور عبدالرسول تالش، دکتور معالج در شفاخانٔه 

بار طفل  2بار سقط جنین نموده و  3بار حمل گرفت،  5مورد تجاوز جنسی قرار گرفته که از جمله 

اش هم در آتش خانه حمام از اش در دریای شهر آب غرق شد، طفل دومطفل اولی. به دنیا آورد

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG
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کرد، اش را با خود در اطراف شهر حمل مینفسگرسنگی تلف شد و مدت یک هفته جسد طفل بی

 .گردید تا اینکه توسط مردم در حالت خواب از اش گرفته شد و دفن. جسد طفلک بو گرفته بود

گونه سال را این 11او مدت . گفتکرد و هزیان میاش فریاد میاق نبودن طفلاین بانو همیشه در فر

 .کور شده بود طفالن جاهلهای در  اثر پرتاب سنگ ش نیزدر این شهر سپری نمود و یک چشم

در این مدت نه نهاد های حقوق بشری و حمایت زنان  به دادش رسید و نه هم نهاد های اسالمی و 

مظلومیت اش و حتا موارد تجاوز قرار گرفتن اش هم ! خیرخواه و گرا سرمایه داران اسالم

 .هیچگاهی برای بانگاه های خبری نان آور نبود و خبر ساز نشد

انگیزی جان داد و به مرگ تدریجی اش طور جانسوز و غمسرانجام از اثر سردی فصل سرما به

 .ای پایان گذاشتنقطه

 نداد_هم_را_او_کفن_پول_شاروالی#

 .تهیه نمود .........نام قومانداناسباب دفنش را یک قوماندان غیرمسئول ب

ولی ما هنوز به این باورم هستیم که . بانو ریزه گل یکی نمونه های اتفاقات ماحول و محیط ماست

 .در آن دنیا خداوند فقط از نماز و مسجد ما می پرسد

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84_%DA%A9%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%88_%D8%B1%D8%A7_%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432872520709250&set=a.105669970096175&type=3&eid=ARD84_MdrDwpELP9nB2ca9Y2L4a-7Xg-AUzSLz7JirjcDlKf1g184Q1PJoI-si7igIy7AfXGZpVpFreW
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432872520709250&set=a.105669970096175&type=3&eid=ARD84_MdrDwpELP9nB2ca9Y2L4a-7Xg-AUzSLz7JirjcDlKf1g184Q1PJoI-si7igIy7AfXGZpVpFreW
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 :فامیلیشهادت یک زن با طفلش در اثرخشونت های 

 به شهادت رسید 1398ثور  26مصاحبه با خانم سیما مادرشهید پریسا که بتاریخ

 سید نبیل شمیم مصاحبه کننده ژورنالیست سادنا شمیم و نویسنده کتاب

 1398سنبله 24

 

 

 

با کودکش را که دربطن داشت ساله ایکه مادر یک طفل بود و 24اسمش پریسا بود خانم        

 .شدیکجا تدفین او

ساله اش طعمه مشاجرات فامیلی گردیده و  24من نمیدانم که ما گریه برای مادری نمایم که دختر  

 ؟به شهادت رسید

 ؟ذریعه انسانهای ظالم به شهادت میرسد ؛یا گریه به حال کودکی نمایم که بدنیا نیامده 

 ؟کودکی گریه نمایم که مادرش درزیرخاک وپدرظالمش روانه زندان شدآن بیاد  

https://www.facebook.com/AfghanistanUpdates.Af/photos/pcb.2433189663576022/2433189590242696/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB1Br_I7d_vQVKWmoNkBi9FnoSzA_8XNQwHKre7gk9zn8BFpZAmxTsvmhES2m2qIMOc0s1Mg2iTHr59&__xts__%5b0%5d=68.ARCqKPdjoKmcm-5tw7rAWE3479iHXRJ0UKXQXE9Li76Aa7KMlp-niLlJ8c_yvaCBA4pNHD4zoY7lyxPsQbq5W1n0bfunRyUeQXQ2yKPOM6yGz74nsaL3_lRe2L-OOW_A-2C4Z4sthV3uPdEweozVAcOOvKfVwgPu0b46SQBup3RJSqYxLgBl_Cw4P8Cj_8am4GXB537ZcqwrvC2_ocDKTudoBRGUkqneN4_cbZD2dRsc-VWVUZEN7SD7LE324D7KmdDtvXqyM3yTScqIK4vV7t621Z_6RrfI9ZGRNll05NDPIsi-ieL_3K6s_QcxoXAzemQsPa43Dxy-4mtFPRZKZ9JoQLQ
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ویا برای پریسا گریه کنیم که درزیر ظلم ظالم؛ بیرحمانه از منزل ششم پرتاب میشود ودر حال 

 جانکندن درشفاخانه درمورد کودکی که دربطنش بود میپرسید؟ 

 .که چه مظلومانه به شهادت رسیدی پریسا! آه

دم درسدد این دوستان عزیزمن اززمانیکه این داستان غم انگیز را ازطریق رسانه ها شنی! بلی  

بودم که فامیل و مادر پریسا را دریابم با شوهرم نویسنده کتاب هذا در تالش بودیم که آدرس منزل 

شانرا دریابیم و امروز در خانه شان نزد خانم سیما آمدیم تا در مورد این ماجرای تکاندهنده ایکه 

 .قلب هر انسان مهربان را جریحه دارمیسازد بیشترپرس و پال نماییم

. شما را بیاد تلخ ترین خاطره زندگی تان میاندازیمخانم سیما ما را ببخشید که دراین روز یکبار دیگر 

اما هدف ما اینست که اصل ماجرا را دریابیم تا دختر دیگری مانند شهید شما پریسا جان مظلومانه 

غم انگیز آخرین  و این داستان.  به قتل نرسد و مادردیگری مانند شما دخترجوانش را دفن ننماید

 .داستانی غم انگیزی باشد دراین سرزمین

 آیا با فامیل خسران دختر تان از قبل شناخت داشتید؟ : سوال

بلی ایشان از اقارب نزدیک ما بودند که خسران پریسا با ما هردومسکونه اصلی والیت پروان 

 .میباشیم

دختر درزمان نامزدی از فامیل خسرانش  اکثرا مناقشات فامیلی بخاطری ببار میایید که فامیل: سوال 

مبلغ انگفتی را بخاطر طویانه اخذ میدارند واین موضوع بعدازعروسی با عث مناقشات فامیلی 

 که شما به این منظور اخذنموده بودید چه مقداربوده است؟را مبلغی . میگردد

بودم صرف مبلغ شصت من هیچ نوع فشاری برای اخذ پول طویانه از فامیل داماد بدبختم ننموده 

 ً  هزار افغانی خودشان درغنچه نامزدی دخترم مانده بودند که برعالوه پول متذکره یک مبلغ تقریبا

 .من وپدر دخترم برای خرید جیز وجوره دخترم مصرف کردیم رامعادل آن

آیا ازدواجش به . دخترتان چند سال داشت که عروسی کرد وچندساله بود که به شهادت رسید: سوال

 میل خودش بود یا برخالف میلش؟

بلی وی با این پیوند کامالٌ موافق بود بیست سال داشت که ازدواج کرد وبیست وچهارسال داشت که 

 .به شهادت رسید

آیا او قبل از این از . چه زمانی شما متوجه شدید که دخترشما درزندگی اش مشکل دارد: سوال

 شوهروفامیلش شکایت داشت یا خیر؟

عروسی زمانیکه ما جیزوجوره ای وی را بخانه ایشان بردیم همه اموال وی را خشو  بلی بعداز

وننو هایش غضب کردند حتی ترموز چای عروس وداماد را ازنزد شان گرفتند پریسا وقتیکه 
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اما «. خیراست من دیگرش را برایت میخرم» شوهرش گفته بود،. موضوع را به شوهرش گفت

انجامید  خانمشیک سیاست پوچی بود که به مرگ  پریسا زمان مرگ همه وعده های مکارانه او تا

زیرا او هرگزجرئت اینرا نیافت که در مقابل حتی یک ظلم مادربایستد واز خانم مظلومش دفاع 

 .نماید

او ازقصه های حکایت میکرد که . دخترم ازقصه های عجیب و غریب خشویش قصه میکرد 

هرطریقه سحرآمیز برضد عروسان وفامیلش استفاده میکرده خوشوی او از که؛نشاندهنده این بود 

پیاله ها را خاکستر پرنموده و عروسش را میگفته که دوباره پیاله ها را پاک نماید، : بطور مثال

باالی بوت های نواسه وعروسش تکه سیاه هموار میکرده ، باالی لباس های شان درتناب چادر 

. ن گیاه ها وخس وخاشاک میپاشیده و همچون مسایل مشابهسیاه هموار میکرده، بدورتخت خواب شا

من به دخترم میگفتم که تودخترنمازخوان هستی چهار قل شریف را بخوان وبدور خانه ات چف کن 

 .انشاهلل هیچ نوع جادو باالیت تاثیرنخواهدکرد

من درحال » :روزی برایم قصه کرد. همچنان او ازسایراظالم خوشویش گاهگاهی حرف میزد

شستن الماری های آشپزخانه بودم که خوشویم مرا خطاب کرد برای فرزند کوچکش چپس پخته 

ذرت خواستم چون دست ها ولباس هایم کثیف بودند ودراین حالت نمیتوانستم چیزی بپزم عمن م. کنم

کارد را از سرمیز اشپزخانه برداشت مستقیما بسر من پرتاب کرد وقتیکه سرم را کنار کردم کارد 

 «.الماری اثابت کردو پارچه چوب الماری را جدا ساختبه 

حمام داخل خانه اش را خوشویش بسته و او مجبور : اینکه. روزی دیگری پریسا حکایت مینمود

 . میشود که از تشناب بدرفت روی حویلی به منظور حمام نمودن خود و فرزندش استفاده نماید

میلی ما فراموش نخواهد قصه تراژید مرگ شوهرم ازهمه بد تر و خاطره تلخیکه هرگز درزندگی فا

صبح او از  9ساعت » :اتقاق افتاد داستان از این قراراست 1398بود که بتاریخ اول حمل 

اثرفشاربلند خون به کوما رفت وقتیکه اورا به شفاخانه جمهوریت انتقال دادیم ، داکتران گفتند که 

( عبید) بح وفات نمود موضوع را به دامادمص 10مریض سکته دماغی نموده و متاسفانه ساعت 

برعالوه اینکه خودش به شفاخانه و منزل ما نیامد دخترم را نیز از جریان وفات پدرش  اطالع دادیم

حکایت کرد عبید مطابق به دستور مادرش او را از مرگ  اً قراریکه پریسا بعد. آگاه نساخته بود

گریه واندوه را مطابق دستورات جادوگران به فال  ؛شوهرم آگاه نساخته بود زیرا درروز اول سال

 .بد میگرفته

فرزندان وخویشاوندان ما تاکید به تدفین میت میکردند و من اسرار کردم که نخیر تا پریسا روی 

همه کسانیکه درمراسم ماتم حاضربودند برای آمدن پریسا لحظه . پدرش را نبیند من اجازه نمیدهم 

سا ساعت نه شب یعنی دوازده ساعت بعد ازمرگ پدرش باالی جنازه اما پری. شماری میکردند 

سرک ) تاخانه ما ( عقب بالک های سلیم کاروان) درحالیکه فاصله راه از خانه پریسا. حاضر شد

 . دقیقه میباشد 20الی  15( دوم پروژه تایمنی
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رایط ناگوار ادامه بدهی وقتیکه ما برای پریسا میگفتیم که هرگاه نمیتوانی که به زندگی ات با این ش

که عبید و فرزندش را برابر جان خود »:اما او میگفت. ما را ه های قانونی را دنبال خواهیم کرد

و میگفت من صبر مینمایم عاقبت عبید همه را خواهد  مکه از اوجدا شو منمیخواه م ودوست دار

 «.رهایی خواهیم یافت شناخت و من با اوالد هایم یکجا با عبید اززیرظلم خوشو وننو هایم

درروز ششم رمضان یعنی یک روز قبل از حادثه مرگ دخترم برای پسرم هدایت دادم تا از 

پسرم به خواهرش زنگ زد . خواهرش احوال گیری نماید زیرا من همیشه ازبابت او پریشان بودم 

پریسا . نددرهمان دوسه روز اخیر ظلم خوشو و مشاجرات فامیلی شان به اوج خود رسیده بود. 

که از دوروز به این طرف برایم غذا نداده اند وامروز روزه ام را با یک لقمه نان ویک » : گفت

درست درهمان لحظه من تصمیم گرفتم که فردا این موضوع را با فامیل «. گیالس آب افطار نمودم

ا بخاک عبید یکطرفه خواهم ساخت اما صد افسوس که فردا دیگر گپ از گپ گذشت وپریسا یم ر

 . سپردیم

 .ا اشک ریختیمجصدای سیما به لرزه درآمدو همه ما یک

که دختر جوانی است وارد اطاق شد وپطنوس  چای را به منظور مهمان نوازی آماده  ،خواهرپریسا

این یک فرصت خوبی بود تا سیما جان دوباره اشک هایش را پاک کرد و ما به سواالت . ساخته بود 

 .خود ادامه دادیم

لطفا معلومات دهید که در فامیل پریسا کی ها زندگی میکردند و او با کی بیشتراز همه مشکل : السو

 داشت؟

عبید برعالوه دوخواهر . درآنجا عبید یعنی شوهرش ، دوخواهرعبید، پدر او ومادرش زیست داشتند 

زمانیکه )برادرش درچند روز بعد از عروسی اش . عروسی شده ویک برادر عروسی شده نیزدارد

به فرار مانده و با خانمش یکجای در ه پا( اموال جیزشان از طرف مادر وخواهرانش چور میشوند

 . یک حویلی کرایی بسرمیبرند اما دور از همه دغدغه وجنجال

درمورد جزدوم سوال تان پریسا و شوهرش یکدیگر را عاشقانه دوست داشتند و پریسا با هیچ مرد 

خسرش که همرای عبید در یک دفترمصروف بودند مانند یک خادم . ی از فامیل مشکل نداشت 

 .خانمش فرمانبرداری میکردازاوامر خانه

ی ل مدت چهارسال هرآنچه ظلم وناروااما مشکل پریسا با خوشو ودونفر ننو هایش بود که درطو 

در قدم اول  حتی  هرگاه او با عبید بگو مگو میکردند عامل اصلی فساد. بود بروی تحمیل کردند که 

 .میبودند( یکی مجرد ویکی عروسی شده) خوشو وبعدا همان دو دخترش 

با زنها دروالیات مختلف کشور بلی خانم سیما درست ما هم درجریان مصاحبه ها وتحقیقات خود 

متوجه شده ایم که عامل اصلی خشونت و مشکالت فامیلی اکثرآ زنان فامیل بوده وخشونت ، خود

 .کتر و معمولتراز خشونت مردان علیه زنان میباشدزن علیه زن خطرنا
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 د؟لطفا درمورد روز حادثه معلومات دهی :سوال

همسایه ها از . صبح هفتم رمضان پریسا از منزل ششم منزل مسکونی شان پرتاب میشود 9ساعت 

ه بعدازاینکه همسای.همه زود تر به نزد او می رسند اما فامیل وخوشویش خودرا بی خبرمی اندازند

ایشان درمحل حادثه حاضرشده ناله  .از حادثه خبردار میسازندبدروازه شان تک تک کرده آنها را 

: و میگوید، که« او یعنی خوشویش را از نزد او دور سازند»: پریسا فریاد میزند، که. وفریاد میکنند

 «. این قاتل را ازمن دورسازید»

و خواهر عبید درمسیر . شفا خانه انتقال میدهند یکی ازهمسایه ها با همرایی ننوی پریسا وی را به

؛ عبید بخاطر رهایی ازجان خود به پسرم درتماس شد من دراطاق . راه با عبید نیزاطالع میدهدِّ

 .دیگری منزل خود نشسته بودم که نواسه ام آمده اطالع زخمی شدن پریسا را بامن داد

ن دادوفریاد نکنید خواهرم کمی افگار شده مادرجا» اما پسرم مرا دلداری داده گفت !زدم چیغمن  

ما به شفاخانه وزیراکبرخان رفتیم ؛ « واورا به شفاخانه برده اند بیاکه من وتو نیز به آنجا برویم

جمهوریت انتقال دادند؛ به آنجا رفتیم وباالخره اورا در شفاخانه  شفاخانه ازآنجا گفتند که پریسا را به

عبید خیلی پریشان . در نزد او نبود تنها عبید وخواهرش بودند الً خوشویش اص. رابعه بلخی یافتیم

همان ننوییکه ) به نظر میرسید مانند یک مجرمیکه تازه برای اعدام به چوب دارآویخته میشود اما ننو

 با لبان پراز لبسرین چنان تمثیل میکرد که هیچ گپی نشده ودراین قضیه اصالً ( همدست مادرش بوده 

 . صرنیستمادراو هیچ مق

پریسا را که من دیدم تنها چشمانش باز بود وحرف زده نمیتوانست هرقدریکه از او پرسیدم که کی 

گویا که عبید وخواهرش اورا به کشتن برادران ) تورا تیله کرده و با پایین انداخته هیچ جوابی نمیداد 

وقتی ما متوجه شدیم که ( وفامیلش تهدید نموده باشند درصورتیکه راز مرموز حادثه را افشا کند

 .نش بود پرسید فهمیدم که او نخواسته درمورد حادثه حرفی بزندطپریسا ازمن درمورد طفل که درب

داکتران شفاخانه وزیراکبرخان و رابعه بلخی همه از . او گاهی به هوش میشد وگاهی هم بی هوش

ما صدمه وارد شده وفشار ا. کودک مرده را از رحم مادرش بیرون کردند. مریض مراقبت میکردند 

 . گرو تمامی اعضای داخلی دخترکم را صدمه زده بودجقلب و  به ضربه

هرنفر اعضای فامیل ما که در محل . سازیدماده آهمه داکتران و مسئولین فریاد میزدند لطفا خون 

 من نمیدانستم که روز چطور سپری. حاضربودند به شمول تمامی فرزندانم برای مریض خون دادند

روز . داکتران برایم دروغ میگفتند همه برایم تسلی میدادند که دخترت انشاهلل جور خواهد شد . شد

به جسدش را . به پایان رسید و همین روز وحشتناک با ختمش زندگی دختر مرا نیز به پایان رساند

 . داستان زندگی اش نیز به اتمام رسیدبه این گونه  خانه خود انتقال دادیم و

 .که قبل از حادثه درزندگی اش مداخله میکردم !  ای کاش
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این مشکل اکثریت زنان افغانستان :» ازحرف او نمی هراسیدم که میگفت، مادر جان ! ای کاش

است آیا خودت درزندگی ات جاروجنجال نداشته ای، من هیچگاه نمیخواهم از عبیدم جدا شوم بگذار 

 «.همه این مشکالت به مرور زمان حل خواهد شد

 .حاال پریشانی سود ندارد اما! وصد ها افسوس دیگر

بدون شک که جای مرحومه دربهشت برین . سیما جان ما وشما منحیث مسلمان تسلیم قضا وقدریم 

برای شما صبرجمیل . است و خداوند سزای اعمال همه را هم دراین دنیا وهم دران دنیا میدهد

 .میخواهم

 ومتداران چیست؟پیام وخواهش شما برای سایرمردم وحک

من تازه بعداز مرگ دخترم دانستم که خبرنگاران، وزارت امور زنان وسایر نهاد های دولتی وغیر 

 .دولتی درخدمت مردم خصوصاً زنان قرار دارد

  ً نکه خدا نا خواسته او به قبل از ای ،هرگاه دختر شما درحالتی چون دخترمن قرار دارد!  لطفا

دیگراز همه . جه شود اورا کمک نمایید که صدایش را بلند کندپریسا نازنین من مواسرنوشت 

 . خواهران خواهشمندم که باالی هم نوع خود ظلم نکنند و به خشونت های فامیلی پایان بخشند

دراین قضیه  را که سا و کسانیشوهر پریو تقاضای من از قانونمندان در محاکم اینست که خوشو 

را ( جادوگر) مال ها وفتنه گران حتی .دوبه سزای اعمالشان برسانن نمودهزیدخل بوده اند شناسایی 

میگرفتند شناسایی شده ( جادو) که قاتالن دخترم از ایشان برای نابودی فضای فامیلی اش تعویض

 . ه قانون سپرده شود تا فضای فامیلی سایر فامیل ها در امان باشدجوبه پن

ال های فتنه گرو جادوگر وتباه کاران را رها کنند از خواهران ما خواهش میکنم که دیگر پشت م

که همین مالهای فتنه وشیطان صفتان ! ببینید. اینها به جز ازتباهی شما هیچ کار دیگری ندارند

چطور فرخنده مظلوم را به شهادت رسانیدند و فضا ی فامیلی دختر مرا به اندازه پرجنجال ساختند 

 .ش را به پشت میله های زندان فرستادندکه دخترم را درزیرخاک و شوهر وخوشوی

ازدرگاه ایزد متعال استدعا دارم که همین زن قاتل را حتی قبل از اعدام شدنش به سرنوشت من 

مواجه سازد که مانند من،همان دخترانش را که درروز مرگ دخترم فیشن کرده و میخندیدند از 

 .ساند و آنگاه دل من صبر خواهد گرفتهمان منزل ششم به پایان اندازد وبه سزای اعمال شان بر

 .تشکر خانم سیما از مصاحبه تان 

تشکر آقای شمیم و خانم شمیم ازاینکه امروز خود را به زحمت ساختید و سراغ مارا گرفتید من از 

شما و تمام خبرنگاران و نویسندگان، داکتران ووطندارنم که در غم ما شریک بوده اند سپاس گذارم 

 .درکتاب تان نیز این مصاحبه من به نشر برسد تا همه از حال دل ما با خبرشوندامید وارم که 
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چندروز بعد هنگامیکه خواستیم داستان نوشته شده خود را به سمع مادر پریسا شهید برسانیم : نوت

با یکی از برادرانش به اسم عبدالربیع نیز معرفت پیدا نمودیم وی داستان نوشته شده ما را کامال 

ه فرمودند و با یک سپاسگذاری خاص خواستند که بعضی از موضوعات بیشتر را به داستان مطالع

 :بیفزایم

درروز حادثه عبید به همرایی دونفر پولیس جنایی با لباس داکتری وبدون اجازه داکتران معالج وارد 

ممکنه  اطاق مریض میشوند ودرحالیکه همشیره ام آخرین نفس هایش را میکشید از وی به هرطریقه

ما . گویا موضوع افتیدنش یک حادثه بوده وکسی در این قضیه ذیدخل نیست :اقرار میگیرند که

دراین وقت مصروف خون دادن به مریض و تالش برای نجاتش بودیم که از این فرصت استفاده 

کردند ما که از موضوع مطلع شدیم سخت مخالفت کردیم زیرا برای ما ثابت شده بود که درپی قتل 

 :بنابردالیل ذیل. خواهرم دست های خوشو وننوهایش نهفته است

خوشویش قاتلش است و : در اولین لحظات حادثه خواهرم برای همسایه ها بیان داشته بود؛ اینکه .1

 .اورا اجازه نداده بود که به موتر حاملش سوار شود

اطاقیکه حادثه رخ داده بود وقتیکه من با مسئولین جنایی یکجا به محل حادثه رفتیم و ایشان از  .2

قبل از وقوع حادثه ی قتل یک مشاجره  :طوری به مالحظه میرسید، که.  تصویربرداری  نمودند

زیرا همه چیزدرداخل اطاق درهم وبرهم بود . لفظی وفزیکی نیز بین شان صورت گرفته بود

 .وکلکینیکه خواهرم ازآنجا انداخته شده است بازبود

خوشویش  »:محمد اکبرخان نیز به این جمله خواهرم مهرتایید نهادند، اینکهداکتران شفاخانه وزیر .3

وقتیکه من اصرار بردریافت دوسیه واظهارات نمودم ایشان ازدادن دوسیه «. وی را تیله نموده است

آنها تنها در جواب مکتوب ویا استعالم از دفاترذیربط به قضیه :  برایم معذرت خواستند بدلیل اینکه

 .که معلومات را شریک سازند میتوانند

» :از عبید پرسیدم که چه گپ شده گفت پایش لغزیده و باعث افتیدنش شده، خواهرعبید گفت که .4

افتیده  2یکی گفت که از منزل  .وقتیکه ریسمان را دردریوار میکوبید تعادلش را از دست داده افتید

 .از منزل شش افتیده: و دومیش میگفت که

و منزل شان را مسدود کردند که تا حاال نیز کسی اجازه ورود به منزل را  مسئولین جنایی ساحه .5

 .ندارند

از همان روزیکه پدرم را بخاک سپردیم . اصل موضوع مشکل خواهرم بعداز وفات پدرم شروع شد

درحالیکه جنازه اش را هنوز ازخانه بیرون نکرده بودیم بگو مگو های لفظی بخاطر ناوقت آمدن 

بعداز ان عبید با فامیلش هرگز بخانه ما داخل نشدند حتی درفاتحه . رت گرفته بودشان بین ما صو

 .ودرهفته دوم بعداز مرگ پدرم پریسا را دوباره به منزل خود خواستند . پدرم نیز اشتراک نکردند
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یک روز خواهرم با من درتماس . ازآنروز به بعد مشاجرات بین فامیل شان روز تا روز افزوده میشد

ه ننویش به اسم مژگان با چاقو اورا تهدید کرده است وتماسش را قطع کرد وقتیکه من دوباره شد ک

 .که شوخی کرده است: برایش زنگ زدم گفت

ما چند مرتبه برای پریسا گفتیم که بیا ودیگر به منزل این انسانهای ظالم برنگرد اما او فرزند 

همه مشکالت زندگی اش پایان خواهد  وشوهرش را خیلی زیاد دوست داشت میگفت که آخر این

 . یافت 

که به پایان زندگی  .که نه ما و نه او پایان این مناقشات را نمیدانستیم! اما افسوس وصد افسوس

 .پریسا می انجامد

هربدی » : حاال ایشان همه روزه اشخاص مختلف را به عذروزاری میفرستند و پدرعبید میگوید، که

اما « براه بدهید زیرا اکنون تمام فامیل ما بخصوص دختران سرگردان اندکه خانمم ه کرده برایش ا

من درروزیکه خواهرم را درقبرگذاشتم برایش وعده کردم که ازطریق . ما هیچگاه ابراه نخواهیم داد

 .انشاهلل. قانون قاتالنت را قصاص خواهیم کرد و قصد خون ترا خواهیم گرفت
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 فصل هشتم

 مسایل آموزنده 

 شعری از خانم یاسمین بهبانی درمورد زن

  نـــزنی را می شناسم م

 که در یک گوشه ی خانه

 ان شستن و پختنـــــمی

 پزخانهـــــــــــدرون آش

 رود عشق می خواندــــس

 اهش ساده و تنهاستـنگ

 صدایش خسته و محزون

 رداستـــامیدش در ته ف

 ب گویدـــزنی هم زیر ل

 م از این خانهــــــگریزان

                                                      ولی از خود چنین پرسد

 چه کس موهای طفلم را

 پس از من می زند شانه؟

 ی با تار تنهاییــــــــزن

 اس تور می بافدـــــــلب

 نج تاریکیـــــزنی در ک

         ماز نور می خواندــــــن

 با زنجیررده ـــزنی خو ک

 دانـــــزنی مانوس با زن

 هم او اینستـــــتمام س

 اه سرد زندانبانـــــــنگ

 ی را می شناسم منــــزن

 که می میرد ز یک تحقیر
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 واندــی آواز می خـــــول

  دیرـکه این است بازی تق

 ر می سازدـی با فقـــــزن

 ک می خوابدــی با اشـزن

 سرت و حیرتــزنی با ح

 می داندـرا نناهش ـــــگ

 ش راــــس پایـزنی واری

 هانش راـــــــزنی درد ن

 فیـد مخــز مردم می کن

 ندشــــکه یک باره نگوی

 چه بدبختی، چه بدبختی

 ناسم منــــزنی را می ش

 عرش بوی غم داردــکه ش

 ولی می خندد و می گوید

  م داردــــکه دنیا پیچ و خ

 طنزی درمورد تجلیل از روز زن:

کمربندم کجاست او زنکه؟ بوت هایمه رنگ »:یی خود را بست و گفتکتاعجله نمرد با 

 .«جیغ زده دیوانیم کد. کو کدی؟ بیا ای پدر لعنت دختر ته آرام

ته بوت یک لحظه صبحانه آماده شوه. شهبده آرام می کشهچوش. کنمصبحانه آماده می»:زن

 «.کنمرنگ می

 :مرد

راستی . باشی؟ زود شو که سرم ناوقت شدوقتش کدهکدام وقت شده که یک کاری ره به »

تو پدر لعنت . چیز سر جایش نیستشه، هیچبکس جیبیم کجاست؟ د ای خانه آدم دیوانه می

 ؟«تبیایم د جان. کنیهم شش ساعت ره د آشپزخانه تیر می

 :زن

 .«...چی کار کنم، دو تا دست دارم و دو تا پا»

 :مرد

 «.....تمته میکنی؟ حالی حقهم میزبان بازی . شیتو آدم نمی»
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 :دو ساعت بعد

 :گویدگیرد و میحاضران پشت میز سخنرانی قرار می مرد میان کف زدن

 :استدوست دارم سخنانم را با این جملٔه معروف اقبال الهوری ختم کنم که گفته

 

عطوفت و چشمٔه فروغ خانواده، مرکز مهر، مظهر عشق، نمایشگر پاکی، نمونٔه زن کانون پر»

 «عنایت است

 ...کندزنند و یک زن همچنان در کنج آشپزخانه گریه میحاضران کف می

 (نویسنده اصلی معلوم نیست) صفحه فیسبوک: منبع

 

 :توصیه برای مردها جهت استحکام روابط زن و شوهر 49چهل توصیه برای خانم ها و 

 .به شوهرت افتخار کن -1

 .نکسی را با او مقایسه نک -2

 .اقتدار و غرور او را نشکن-3

 .قناعت پیشه باش -4

 .زیباییت را به رخ دیگران نکش -5
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 .ناز کن اما متکبر نباش -6

 .دلبری و فریبایی و طنازی پیشه کن -7

 .ی متین همراه کناحساسات زیبایت را با اندیشه-8

 .لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی -9

 .باشیتمکین کن تا تاج سرش  -10

 .پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده شود -11

 .زیبایی با سادگی و بی آالیشی برای تو آرامش بخشتر خواهد بود -12

 .هوس بازی نکن ولی زیبا دوست باش -13

14- ً  .یاد بگیر اگر آشپزی را خوب نمی دانی حتما

 .قبل از رانندگی سازندگی را بیاموز -15

 .ش مقابل شوهرت ننشینهیچگاه بدون آرای -16

 .دهانت را مسواک و خوشبو کن 17

 .بدنت هیچ وقت بوی عرق ندهد -18

 .لباست بوى غذا ندهد-19

 .موقع آشپزی از پیش بند استفاده کن -20

 .قبل از شوهرت چشم بر هم نگذار و پیش از او بیدار شو -21

 .موی تو یکی از دو زیبایی توست ، ازش مراقبت کن -22

 .م معاوضه نکنخشلبخند قشنگت را در هیچ شرایطی با  -23

 .هنگام رنج هایت معنا های زیبا پیدا کن -24

 ! کسی غیر از من با تو ازدواج نمی کرد: اگر شوهرت گفت -25

 .پس خیلی باید از تو ممنون باشم: بگو 

 !! دوستت ندارم: اگر برایت گفت  -26

 .معوضش من به تو افتخار می کن: برایش بگو 

 ! حوصله تو را ندارم: اگر گفت  -27

 .من هم غیر از تو کسی را ندارم: بگو 

 ! از خانواده ات خوشم نمیاید: اگر گفت  -28

 .عوضش من خانواده تو را دوست دارم: بگو 

 ! اگر عصبانی شد -29

 ...مرا ببخش: بگو 

 .برای شوهرت هدیه بخر و همیشه روزهای خاص زندگی ات را جشن بگیر -30

 .خواست هایت را با ناز و دلبری برآورده کن -31

 .زورگو نباش -32

 .سختی کار شوهرت را درک کن -33
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 .او را در مردم داری کمک کن -34

 .بِّگذار روی صورتت. دستش را بگیر. شود، به پیشوازش برووقتی وارد خانه می -35

 .هیچ وقت برایش نگو؛ تو بی عرضه ای-36

 .اُتو کن که هر وقت خواست عوض کند انتظار نکشدهایش را براش لباس-37

 !نمی دانم خوشت میاید یا نه ؟: گذاری به او بگو وقتی غذا را سر سفره می -38

 .لحظه به لحظه از خداوند کمک بگیر-39

 .درمورد عمرت راستگو باش -40

------------------------------------------------------ 

 : ها جهت استحکام روابط زن و شوهری توصیه برای مرد  49

 .به همسر خود افتخار کنید -1

 .کسی را با او مقایسه نکن -2

 .اقتدار و غرور او را نشکن -3

 او را دوست داشته باش -4

 های همسر خود را قطع نکنهرگز صحبت -5

 مواظب حسادت های همسرتان باش-6

 خود توجه کن«سکوت همسر»به  -7

 و را جدی بگیرگله و شکایت ا -8

 با او حسودی ولج بازی نکن -9

 بگذار مستقل باشد  -10

 خواهشات نفسانی وجنسی او را برآورده کن -11

 احساسات شان را درک کن -12

 او را درآغوش بگیر -13

 وقت برای شان بگذار -14

 درکار های خانه همرای شان کمک کن -15

 به او تحویل نکن“ کلمات زشت -16

 لمس وبوسه کناو را  -17

  َ با بیگانه ها هوس بازی نکن/به همسر خود خیانت  -18

 به نام خودش صدا کن اورا-19

 قناعت پیشه باش -20

 زیباییت را به رخ خانمت ودیگران نکش -21

 .دیگر مکن یکس ت بهمسره هبدلبری و طنازی جز-22

 . ی متین همسرگره بزناحساسات زیبایت را با اندیشه -23
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 .زی نکن که از چشم همسر خود می افتیلجبا -24

 .صادق باش تا نفسش باشی -25

 .پناهگاه همسر خود باش تا فقط به تو پناهنده شود -26

 .هیچگاه نامرتب در مقابل همسرنشین-27

 .دهانت را مسواک و خوشبو کن -28

 .بدنت هیچ وقت بوی عرق ندهد -29

 .یغ نکنلبخند قشنگت را در هیچ شرایطی ازهمسرخود در -30

 ازکارهای نیک شان تعریف کن -31

 ! کسی غیر از من با تو ازدواج نمی کرد: اگر همسر گفت  -32

 . پس خیلی من از تو تشکری میکنم: بگو  

 ! دوستت ندارم: اگر برایت گفت -33

 عزیزم. عوضش من به تو افتخار می کنم: برایش بگو 

 ! حوصله تو را ندارم: اگر گفت  -34

 .هم غیر ازتو به کس دل نبستم بی تو زنده گی سخت استمن : بگو 

 ! از خانواده ات خوشم نمیاید: اگر گفت  -35

 .عوضش من خانواده تو را دوست دارم:  بگو 

 مرا ببخش: بگو ! اگر عصبانی شد  -36

 .برای همسر هدیه بخر و همیشه روزهای خاص زندگی اش را جشن بگیر -37

 او را براورده کن ناز -38

 .زورگو نباش -39

 .سختی کار همسر خود را درک کن-40

 او را پیش چشم دیگران تمسخرنکن -41

 .دستش را بگیر. شود، باهش لبخند بزن وقتی وارد خانه می -42

 .هیچ وقت برایش نگو؛ تو بی عرضه ای -43

 برایش درحد توان لباس تهیه کن-44

 درهمه کار با او مشوره کن -45

 .برگرد خانهه شب ها ب -46

 ساعت درفضای امن قصه کن ۱ساعت حد اقل  ٢۴از -47

 همیشه لبخند بزن-48

 بخشنده باش و -49

 (نویسنده اصلی معلوم نیست) صفحه فیسبوک: منبع
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 درمورد رام کردن شوهر حکایت

زشت  هرفت وگفت شوهرم باالیم بسیارظلم میکند وروی یخانمی نزد تعویض نویس

 .متادل شوهرم مانندموم نرم گردزی برایم بده یمیکند تعو

خواهر کارتو مشکل است » :تعویض نویس که شخصی فهمیده وهوشیاری بود برایش گفت

درجنگل برو » :هرمشکلی راقبول دارم تعویض نویس گفت :خانم گفت«.ولی ناممکن نیست

 .است درست :خانم گفت «.بدهم تودوتار موی شیر را برایم بیارتا تعویض برای

شیر را رام کنم ودوتار مویش را رمن چطو »:نزدخواهرش رفت وگفتخانم  

نداز وخودت دریک یسه روز درجنگل برو وبه شیر گوشت ب» :خواهرش گفت ؟«بگیرم

پشت درخت پنهان شو وروز چهارم وقتی گوشت رابرای شیرانداختی آشکار شو تاشیرتورا 

دید آهسته کنارش برو وباالیش ببیند وبفهمد که گوشت راتوبرایش می آوری وقتی شیرتورا 

خانم دست به کارشد تاکه شیررا رام  «.دست بکش بعدشیررام میشود وتوبه مقصدت میرسی

  .کرد وموهایش رابه تعویض نویس آورد

 ؟«توانستی موهای شیررا بکنیرچطو» :تعویض نویس گفت

 «.باشیر بسیار بامهربانی برخوردکردم تارام شد» :خانم گفت

 ؟«هم بدتر استه آیاشوهرت ازآن حیوان درنده کرد »:گفتتعویض نویس 

 ؟مهربان نمیشد تآیادل اوبرای !ین مهربانی رابه شوهرت میکردیهماگرتو

خانم با شنیدن سخن تعویض نویس آشک در چشمانش سرازیر شد وبه زودی خانه رفت 

شوهرش که تاب دیدن آشکهای خانمش  «!مراببخش» :گفته وشوهرش رادرآغوش گرفت

دعوایت که ازخانه بیرون میشدم ورانداشت گفت من تو را بخشیده ام وبعد ازهر جنگ 

 .دوخداوند امروز دعایم را قبول کر !خانمم راهدایت کن !ومیگفتم خدایا کردهدستانم راباال 

 .مسلمان واقعی آن است که زود گذشت ومهربان باشد

 (نویسنده اصلی معلوم نیست) صفحه فیسبوک: منبع

 : عترافات یك زنا

سال ازدواج فهمیدم مرد زیباترین موجودی است که توسط ( هفده) زنى می گوید پس از

 .خداوند خلق شده است

 .او همه چیز را در دستان خود قربانی می کند -

 .او که جوانى و سالمت خود را به خاطر همسر و فرزندان خود قربانی می کند -

 .تا آینده فرزندانش را زیبا بسازد کسی كه نهایت تالشش را می کند -

  ولى در مقابل همیشه ، سرزنش میشود -

 .اگر براى تفریح از خانه بزنه بیرون، میگویند فردى ال ابالى است -
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 .اگر در خانه بماند، میگویند تنبل است -

 .اگر به خاطر اشتباه فرزندانش آنها را سرزنش كند میگویند فردي وحشی است -

 .كردن همسرش جلوگیری کند، میگویند متكبر وسلطه گراست اگر از كار -

 اگر از مادرش حرف شنوى داشته باشد، بچه ننه است -

 .واگر از همسرش حرف شنوى داشته باشد، زن ذلیل است  

 با این حال، پدر تنها مردى در جهان است    *   

 .که می خواهد فرزندانش در همه چیز بهتر از او باشد -

است که به فرزندانش عشق مى ورزد و حتى در نهایت نا امیدى از آنان، بهترینها  پدر کسی -

 .را برایشان از خداوند میطلبد

و پدر کسی است که آزار فرزندانش را متحمل میشود ؛ چه در كودكى وقتى بر قدمانش  -

 .! پا میگذارند وبازى میكنن وچه در بزرگى وقتى بر دلش پا مى نهند

 که بهترین چیزها را بلكه تمام آنچه كه دارد را به فرزندان خود میبخشد، پدر کسی است -

ماه در شكم خود حمل کند، پدر دغدغه  9اگر مادر به اجبار بچه های خود را    *  

 .ى فرزندانش را تمام عمر در نظر وفكر خود حمل میكند

 .حال دنیا خوب است زمانی که حال سرپرست خانواده خوب باشد

 !پس اى فرزندان    *   

احترام والدین را سرلوحه ى خویش قرار دهید ، زیرا عمق فداكاریهایشان را هرگز درك 

 .نخواهید كرد

 خداوندا، گناهان ما را ببخش و والدین ما را قرین رحمت خود بفرما    *   

 گرفته شده از صفحه فیسبوکی جنرل نیوز

 

 :حکایت

  :زن سالخورده ای میگوید

روزی به دیدن پسر بزرگتر رفتم وقصدم .سه تا پسر دارم که همه ی آنها ازدواج کرده اند 

خواستم برایم آب وضو بیاورد ( عروسم) این بود که شب نزد او بمانم ؛ صبح از همسرش 

وضو ساخته ونماز خواندم وآب باقی مانده را بر بستره ای که شب برآن خوابیده بودم .. 

.. این وضع بزرگساالن است ! دخترم : روسم چای آورد به او گفتم ریختم؛ هنگامیکه ع

  . دیشب بر فراشم ادرار کردم

او برافروخته شد وکلمات بسیار زشتی را نثار من کرد ودستورم داد تا آنجا را شسته وسپس 

  .. خشک نمایم
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  ..باتظاهر خشمم را فرو بردم وبستره را شسته وخشک کردم

واکنش عروس دوم ... دوم رفتم وعین همان کار را تکرار نمودمشب بعد به خانه پسر 

وقتی با شوهرش درموردبرخورد زنش حرف زدم عکس . نیزمشابه واکنش عروس اول بود 

  ..العملی ازخود نشان نداد

سرانجام نوبت به پسر کوچکتر رسید وهمان کاری را که در خانه دوتا برادرش انجام داده 

متاسفانه ! دخترم : صبحگاه وقتی که عروسم چایی آورد گفتم . دادم بودم اینجا نیز انجام 

همه ی افراد مسن . مادرجان هیچ اشکالی ندارد : و اوگفت . دیشب بر فراشم ادرار کردم 

سپس .. این وضعیت را دارند ؛ ما هم درسن خردسالی بر لباس وبدن شما ادرار میکردیم 

  .بر خاست و آنجا راشست وخشک نمود

  : اه من به عروسم گفتمآنگ

من دوستی دارم که مقداری پول به من داده تا برایش النگو وجواهرات بخرم ، »! دخترم 

اما من سایز دستش را نمیدانم ولی سایز دست او اندازه سایز دست توست ؛ بنابراین سایز 

 .« .خودت را بده تا برایش بخرم

طال وزیور آالت خرید وروزی هرسه  سپس پیرزن ثروتمند به بازار رفت وبا همه پولش

: طالها را درآورد وبه آنها گفت .. فرزند را به همراه همسرانشان به خانه اش دعوت نمود 

و طالها را در دست .. ادراری در کار نبوده است  درآن شبها برفراش آب ریخته ام واصالً 

او پناه می  این همان دختری است که من بزودی نزد: عروس کوچکترش گذاشت وگفت 

  . برم و باقیمانده عمرم را در کنارش خواهم گذراند

  . در این لحظه پسرهای اولی ودومی سرگیجه شدند وازرفتار خود پشیمان گشتند

نتیجه عمل تان را خواهید دید وقطعا فرزندان شما نیز باشما چنین رفتار : مادر به آنها گفت 

خواهد ماند وبا خوشحالی پروردگارش را  ولی برادر کوچکتر شمامحفوظ. خواهند کرد 

مالقات خواهد کرد ؛ واین همان چیزی است که زنانتان شما را از آن محروم کردند، زیرا 

 !شما به آنان آموزش نداده اید که مادر چه گوهر ارزشمندی است ؟

منبع: از صفحه فیسبوکی یکی از دوستانم اخذ شده ونویسنده اصلی معلوم 

 نیست                                                                                                      

 

 آداب زن بودن در اجتماع چیست؟                                

 

اما امروزه زنان بدون حضور . کردهای گذشته، زن بودن فقط در کنار مرد مفهوم پیدا میشاید در دهه

گیری در زندگی خود به مشورت مردان قادرند کارهای بزرگی انجام دهند و برای تصمیم و نقش 

 ..مردان نیازی ندارند
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های مختلف گلیم خود را توانند در موقعیتخوبی میزنان امروزی اغلب مستقل و بااراده هستند و به

شود که یک زن بالغ می اما فارغ از عدم وابستگی به مردان، این سوال مطرح. از آب بیرون بکشند

 هایی داشته باشد؟که شایسته احترام است، باید چه ویژگی

برای آگاهی . توان موارد زیر را مطرح کرد که تقریبا کلی و عمومی هستنددر پاسخ به این سوال، می

 .از آنها همراهمان باشید

 چیست؟« خانم»مفهوم واقعی یک 

او . بدست آوردن شغل موردنظر خود رقابت کند یک خانم باید با وقار و متانت کامل برای

باید شیوه صحیح پاسخ دادن به سواالت گستاخانه و عاری از ادب را بداند و در نهایتِّ احترام، افراد 

 .مزاحم را سرجایشان بنشاند

 :مطالب پیشنهادی

م است که رو بسیار مهبرند و از اینبیشتری می جنس خود لذتهمبسیاری از زنان از دوستی با 

همچنین باید مراقب فضای شخصی . های زنان دیگر باشندها و پیروزیهمیشه پیگیری موفقیت

 .دیگران نیز باشند و از حد و حدود خود فراتر نروند

همان وقتی شما به عنوان یک زن رفتار درست و مناسبی داشته باشید، شک نکنید که دیگران نیز به

 .ها متوجه شما خواهد بودشت و کمترین مزاحمتاذاندازه به شما احترام خواهند گ

 :رفتار اجتماعی

کنید یا وقتی به هر دلیلی اشتباه می. هر زنی باید در زندگی خود قوانین مشخص خود را داشته باشد

کاری که انجام شده . زند، باید بیاموزید که درگیر آن نشویدرفتار اجتماعی نادرستی از شما سر می

به این صورت . ای برای آینده بهره بگیریدن نیست، فقط باید از آن به عنوان تجربهدیگر قابل جبرا

 .که در شرایط مشابه، دیگر هرگز فعالیت خطای خود را دوباره تکرار نکنید

اگر یکی از همکاران . ای خود با دیگران مهربان باشیدسعی کنید همیشه در زندگی شخصی و حرفه

تان اگر همسایه. شما نیاز دارد، از یاری رساندن به وی دریغ نکنیدای به کمک در تکمیل پروژه

 .رویی او را به درمانگاه برسانیدشود و کسی را ندارد، با گشادهبیمار می

ها شاید تصور کنید این فعالیت. اگر خودتان قادر به انجام کاری هستید، از دیگران درخواست نکنید

ید جایگاه ارزشمندی به عنوان یک زن برای شما در جامعه ساده هستند، اما مطمئن باش کامالً 

 .سازندمی

البته فراموش . برای این امر باید تمرین و تالش کنید. همیشه رفتار مثبت و محترمانه داشته باشید

. اما جیغ و فریاد نکنید. نکنید که گاهی الزم است مراتب ناامیدی و عصبانیت خود را نیز نشان دهید

با قدرت اما مودبانه در مورد هرآنچه . ی افراد مزاحمت ایجاد نکنیدبرای بقیه. وهین نکنیدبه دیگران ت

 .ناراحتتان کرده صحبت کنید

دار ای بدنبال نخواهد داشت، بلکه سبب بدتر شدن اوضاع و خدشهاحترامی نه تنها نتیجهادبی و بیبی

 .شودشدن وجهه اجتماعی شما می
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 :زمانی برای آموختن

انسان همیشه تشنه یادگیری . ها در هر سن و شرایطی به خودشناسی و خودسازی نیاز دارندانسانهمه 

است و چه بهتر که بخشی از این نیاز درونی را به بهبود شخصیت و وجهه اجتماعی خود اختصاص 

د زیر ترین مسایلی که بهتر است در زندگی به آنها توجه داشته باشید شامل مواربرخی از ساده. دهید

 :است

 !های جدیدی را امتحان کنید، نترسیدهمیشه مرتب باشید از اینکه تیپ و لباس

له برای تقویت موقعیت اجتماعی ئاین مس. کوتاه حرف زدن را بیاموزید: مختصر و مفید حرف بزنید

 .ای شما بسیار مفید و موثر خواهد بودو حرفه

خواهید دیگران به شما احترام بگذارند، باید در می اگر: مراتب احترام خود را به دیگران نشان دهید

 .اولین قدم خود شما احترامتان را به آنها نشان دهید

با توجه به محیطی که قرار است در آن حضور داشته باشید، لباس : درست و متناسب لباس بپوشید

و شلوغ انتخاب  های بزرگبدون شک، لباسی که برای جشن عروسی یا مهمانی. بپوشید و آرایش کنید

طور مثال، یا به. های دوستانه باید بپوشید، بسیار متفاوت خواهد بودکنید با لباسی که در دورهمیمی

ها را مدنظر وقتی قرار است به یک مکان آموزشی بروید، بهتر است محدودیت پوشش این مکان

 .داشته باشید و با حجاب کامل وارد این اماکن شوید

هرگز بدون اینکه پول نقد در کیفتان باشد، جایی : فی در کیف خود داشته باشیدهمیشه پول نقد کا

 .نروید

همیشه سعی کنید حواستان به اطرافتان باشد و رفتاری انجام : کار باشیدهمیشه هوشیار و محافظه

 .ندهید که بعدها پشیمان شوید

و توقعات منطقی  همیشه موضع خود را مشخص کنید: هایتان را به زبان بیاوریدخواسته

های این را به یاد داشته باشید که دیگران علم غیب ندارند که نیازها یا خواسته. زبان بیاوریدخود را به

 .تان هم برآورده نخواهد شدزبان نیاورید، خواستهشما را حدس بزنند پس تا آنها را به

قهقهه زدن در یک مکان ! دای بلندهمیشه بخندید اما نه با ص. خندیدن عالیست: با صدای بلند نخندید

شود و چون آنها از اصل ماجرایی که سبب خنده شما شده مطلع عمومی باعث جلب توجه دیگران می

 .نیستند، ممکن است موجب سوءبرداشت شان بشود

تواند های زندگی و انتقال تصویرهای ذهنی خود به دیگران میجالب دیدن اتفاق: طبع باشیدشوخ

با شخصیت افراد . روی نکنیداما مراقب باشید که در این امر زیاده. داشتنی باشدو دوستبسیار جذاب 

 .ها را از بین نبریدشوخی نکنید و حرمت

وقتی . تواند در جلب توجه اطرافیان موثر باشدبودن نمی« واقعی»کاری به اندازه هیچ: خودتان باشید

، مطمئن باشید که صداقت و شفافیت رفتاری شما شویدکالم میبدون اغراق و نقاب با دیگران هم

 .برایشان جذاب خواهد بود
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طور مثال، بعد از شرکت به. ها و هدایای دیگران از آنها تشکر کنیدبرای الطاف، کمک: تشکر کنید

 .در یک مهمانی و یا مراسم خاص، از طریق پیامک یا تماس تلفنی از میزبان تشکر کنید

 .یکی از دوستانم اخذ شده ونویسنده اصلی معلوم نیست از صفحه فیسبوکی: منبع

 

 بزرگترین پروژۀ امریکا برای توانمندسازی زنان افغان ناکام است: سیگار

 ۱۳۹۷, ۲۲سنبله 

 

مفتش ویژۀ ایاَلت متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پروژۀ ابتکاری ادارۀ ایاَلت متحده 

" ضیاع"و " ناکام"برای انکشاف بین المللی یا یو اس ای آی دی برای توانمندسازی زنان افغان را 

 .پول مالیه دهندگان امریکایی خوانده است

د شده و حدود پنج سال پیش راه اندازی شد و بزرگترین یا" ارتقا"این پروژه که به نام پروموت یا 

پروژۀ توانمندسازی زنان در سطح جهان خوانده شده است،قرار بود زمینۀ کاریابی، رشد و آموزش 

 .هزار زن افغان فراهم کند ۷۵را برای 
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دازی جان سوپکو، مفتش ویژۀ ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان، گفته است که از زمان راه ان

زن افغان را به وظایف  ۵۵میلیون دالر صرف آن شده است، فقط ارتقای  ۸۹برنامۀ ارتقا تا کنون 

 .توان به عنوان دستآورد ملموس آن برجسته ساختبهتر می

مفتش ویژۀ ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان در مصاحبه با روزنامۀ نیویارک تایمز گفته است 

کرده و به مردم امریکا و افغانستان " گزافه گویی"ر مورد این برنامه یو اس ای آی دی د »: که

به گفتۀ سوپکو، زنان افغان در همه سطوح، به این باور اند که این برنامه . «گفته است" دروغ"

 .ناقص بوده و به گونۀ ضعیف طراحی شده است

بخش زیاد پول این  »: هآقای سوپکو از قول روال غنی، بانوی نخست افغانستان، نقل کرده است ک

شود تا اینکه به زنان پروژه هزینۀ مصارف اداری شده و به جیب قراردادیان امریکایی سرازیر می

 .«افغان کمک کرده باشد

 ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده، در پاسخ به پرسش سیگار در مورد برنامۀ ارتقا، از دست

است که فقط با سرمایه گذاری هزینۀ معادل دو درصد مصارف آوردهای این پروژه دفاع کرده و گفته 

ها هزار زن افغان ایجاد زندگی دهراین پروژه تفاوت انکار ناپذیر و مثبت را د"جنگ در افغانستان 

 ."کرده است

با اینحال، مفتش ویژۀ ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان گفته است جز برنامه های آموزشی 

آنهم معلوم نیست که درب کاریابی را بروی زنان افغان گشوده است یا خیر، هیچ برای زنان که 

 .توان سراغ داشت که نشاندۀ موثریت واقعی برنامۀ ارتقا باشدمعلومات قابل قیاس را نمی

رسد که حکومت ایاالت متحدۀ امریکا از ابتکار ارتقا راضی بوده و کارکرد آن با اینهمه، به نظر می

 .کندتوصیف میرا ارزنده 

ایوانکا ترمپ، دختر و مشاور دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایاالت متحده هفتۀ گذشته در یک نشست 

ای زنان در شهر آستانۀ قزاقستان از دستآورد برنامۀ ارتقا و تاثیرگذاری مثبت آن بر زندگی منطقه

 .زنان افغان به نکویی یاد کرد

زنان را در جامعه مدنی ترغیب و مشارکت بانوان را در  این برنامه سهمگیری"ایوانکا ترمپ گفت 

اقتصاد تقویت می کند و شمار پست های کلیدی را برای زنان در حکومت افغانستان، افزایش می 

 ".مخلصانه امیدوارم که شرکای بین المللی ما به حمایت و گسترش این برنامۀ مهم ادامه دهند. بخشد
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ی اصلی کاربران شر گزارش سیگار، این موضوع به سوژهدر طول سه روز اخیر و پس از ن

ی این ی این پول انتقاد کردند و سررشتهرویهصدها تن از مصرف بی. های اجتماعی بدل شدشبکه

ناکامی را نیز به دفتر بانوی نخست رساندند، اما پرسش اساسی این است که در برابر ناکامی این 

نهادهای دولتی افغانستان در این زمینه مقصر اند و یا مسئوالن ها مسئول اند؟ آیا تنها پروژه کی

  .ی ایالت متحده، به عنوان نهاد حامی این پروژه نیز باید در این زمینه پاسخ بگویندی توسعهاداره

 :رد اتهامات توسط دفتر بانوی اول

این برنامه ی گویند که هیچ نقشی در قسمت مصرف بودجهمسئوالن دفتر بانوی نخست کشور می

ی ی بانوی اول کشور در گفتوگو با روزنامهای و روابط عامهزهره یوسف، مشاور رسانه. اندنداشته

ی میلیون دالر پول اختصاص داده شده به پروژه ٢۱۶ها آن است که تصور افغان»:صبح گفت ۸

دزدی شده، در  میل ووپروموت در اختیار دفتر بانوی اول قرار گرفته، از سوی همین دفتر حیف

است و به هیچ دفتر افغانستان به شکل نقدی داده  USAIDحالی که پول این برنامه مربوط خود 

 «.نشده

که این پروژه توسط بانوی نخست افتتاح شد و به همین دلیل تصور غالب افراد بر آن است » :او گفت

ی وی، دفتر بانوی ی که به گفتهدرحال. که این دفتر، نقش اجرایی وکلی را در این برنامه داشته است

نخست نقش اجرایی در این برنامه نداشته و تنها نقش حمایتی و مشورتی را در این زمینه داشته 

 .«است

نیم سال با این دفتر در قالب این برنامه همکاری وبانو یوسف افزود که دفتر بانوی نخست حدود یک

ه خالها و مشکالتی در این برنامه وجود دارد، آن که دفتر بانوی نخست دریافت کداشت و پس از آن

اما مسئوالن در این نهاد به آن وقعی  :ی بانو یوسفبه گفته. در میان گذاشتند USAIDرا با مسئوالن 

 .ی خودشان ادامه دادندهای از پیش تنظیم شدهنگذاشتند و به تطبیق برنامه
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ط سو، ارتبانیم سال پیش به اینونخست از حدود یکبه همین دلیل، دفتر بانوی »که  :خانم یوسف گفت

نیم وکه حدود یک :همچنان افزوداو . ی پروموت قطع کرده استنرا به صورت کامل در پروژهشا

ی امریکا، سال قبل، روال غنی، بانوی نخست کشور در دیدارش با جان ساپکو، بازرس ویژه

 .«ه استوژه در میان گذاشتاش را در مورد به هدر رفتن پول این پرنگرانی

روال غنی در دیدارش با جان ساپکو فرمود که »: زهره یوسف به نقل از بانوی اول کشور گفت

ی آن در بخش درصد بودجه ۷٠ی پروموت، ی امریکا به شمول برنامهی توسعههای ادارهکمک

ست کشور گوید که بانوی نخزهره یوسف می« .رسداداری خود کشور مطبوع به مصرف می

 .ی این پروژه شده بودخواستار بازنگری در بودجه

 :نقش جدی در برنامه نداشتیم

. ی این برنامه نداردگوید هیچ اطالعی از مصرف بودجهوزارت امور زنان نیز می

ی این برنامه مطابق به خواست خود نهاد که بودجه:»رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان گفت 

او گفت که در زمان اعالم این پروژه تصور وزارت . پروژه به مصرف رسیده استی کنندهتمویل

ای را در زندگی زنان افغان بیاورد، اما به تواند تغییرات گستردهزنان این بود که مصرف این پول می

این وزارت اکنون بر آن است که این پروژه از موثریت چندانی برخوردار نبوده  ی وی، تحلیلگفته

 .«است

ی سخنگوی وزارت امور زنان، این وزارت چندین بار خواهان نظارت مستقیم به گفته

ها اهمیتی ی وی، به این خواستها در این برنامه شده بودند اما به گفتهجه و استخدامیاز مصرف بود

طر کننده به خاکننده از صنوف درسی و هماهنگبه عنوان نظارت»داده نشده و نقش این وزارت تنها 

 .باقی ماند« استخدام محصالن در این برنامه

ای امریکا تا کنون نسبت به این گزارش سیگار واکنشی ی توسعهاز سویی هم در اداره

نیتجه بود، اما پیش از این، مسئوالن این برنامه های ما نیز در این زمینه بیتالش. نشان نداده است

های اصلی و از طریق قراردادی)« آف بجد»به شکل ی خود را بودجه USAIDتأیید کرده بودند که 

مسئوالن در این اداره . رساندبه مصرف می( باشدهای داخلی وخارجی میفرعی که شامل کمپنی

است و پول این برنامه زیر « آف بجد»ی پروموت نیز به شکل اند، اصول مصرف بودجه پروژهگفته

 .شودمیی امریکا مصرف نظر مستقیم ایاالت متحده

 نارضایتی از پروژه

ی پروموت از نتایج این برنامه رضایتی چندانی کنندگان برنامهبسیاری از اشتراک                    

شان هایی تالششان گفتند که همهکنندگان این برنامه به شرط افشا نشدن هویت دو تن از شرکت. ندارند

ها گفتند که ادارات آن. برنامه است که هیچ موثریتی ندارد نامه توسط ایندر این برنامه، تنها تصدیق

 .کنندها همکاری نمیدهند و در قسمت استخدام با آندولتی هیچ اهمیتی به این سند نمی
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کند که در این برنامه برای زنان و زهره یوسف، مشاور مطبوعاتی بانوی اول کشور نیز تأیید می

کنندگان این برنامه پس او گفت که بسیاری از اشتراک. ت نگرفتدختران افغان، کاریابی چندانی صور

 .های کاری شکایت داشتندها به دفتر بانوی نخست مراجعه و از نبود فرصتاز فراغت از برنامه

او گفت که در این پروژه تنها تعدادی از زنان به عنوان کارآموز در نهادهای دولتی برای چند ماهی 

ای و حاکم های سلیقهاستخدام. اندبرده از ادارات دور ساخته شدهآن، افراد نام اند و پس ازمعرفی شده

 .سازدبودن روابط بر ضوابط از دیگر انتقادهایی است که زهره یوسف بر این پروژه وارد می

 پروموت چیست؟

پروموت »: المللی امریکا چنین آمده استی بینی توسعهسایت ادارهدر مورد این برنامه، در ویب

آوری هدف این برنامه فراهم. است USAIDی توانمندسازی زنان از ابتدای تأسیس ترین برنامهبزرگ

ی مدنی و ی سیاست، جامعههای رهبریت را در حوزهها برای زنان افغان است تا بتوانند پستفرصت

و گذشته برای های موجود ی برنامهپروموت همچنین در صدد ادامه. بخش خصوصی به عهده گیرند

 «.ها استکننده آن برنامهدختران و زنان بوده و تکمیل

ی نسل جدیدی از ای است و هدف آن تحصیل، ارتقا و تربیهسالهی پنجدر ادامه آمده که پروموت برنامه

. ی افغانستانهای زنان در انکشاف و توسعهرهبرانی با هدف باال بردن همکاری. زنان افغان است

دهد، کند، مشارکت زنان در اقتصاد را گسترش میهای حامی حقوق زنان را تقویت میوهپروموت گر

کند دهد، و به زنان کمک میگیری در دولت افغانستان را افزایش میتعداد زنان در مناصب مهم تصمیم

 .کار و مدیریت را فرا بگیرندوهای کسبتا مهارت

 ٢٠۱۴ساله است، در سال ی پنجظرفیت زنان که یک برنامهی ارتقای گفتنی است که پروموت یا برنامه

بر اساس . میلیون دالری به راه انداخته شد ٢۸٠ی المللی امریکا با سرمایهی انکشاف بیناز سوی اداره

ها بر آن است اکنون نگرانی. میلیون دالر آن به مصرف رسیده است ۸۹گزارش سیگار تا کنون بیش از 

ی این پروژه از سوی دولت ماندهی باقیودن این برنامه ممکن است که بودجهکه در صورت موثر نب

 .امریکا قطع شود

 

 


