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سال پنجم، شماره 144،  شنبه، 22 جوزا 1400، 12 جون 2021

رو یکرد  نیمر خ

روند رو به افزایش طالق اجباری در بامیان
»دخترهایت را بیرون کن باید با ما نکاح کنند.«

از اتهام تجاوز جنسی تا حمله به حامل ولسوال چارکنت
استاد متعرض را به زندان انداختم

دخترم هشت ساله در قبرستان و من اینجا مرده ام اما قاری...

 صفحه3

 صفحه3

 صفحه2

 صفحه3

»تالش های طالبان 
برای نفوذ در میان 

زنان مذاکره کننده«

نسل دیروز زنان از روستا 
و شهر از مذاکرات با طالبان 

همان انتظاری را دارد 
 صفحه2که زنان امروز می خواهند

در رویدادهای مهم سیاسی، جایی 

سیاسی  رقبای  متقابل  منافع  که 

مطرح است، گاها دیده شده است 

به  زنان  هویت  از  جناح  یک  که 

می کنند  استفاده  مختلف  اشکال 

اخیرا  بزنند.  رقیب  به  رضبه ای  تا 

حربه  از  اجتامعی  شبکه های  در 

از  شامری  کنار  در  زنان  تصویر 

سیاسیون هوادار طالبان و یکی از 

رسان طالبان استفاده شده است. 

ناگفته پیداست که طالبان در چاه 

حالیکه  در  درمانده اند،  خود  تفکر 

هویت زنانه را به عنوان یک مساله 

تابو در نظر می گیرند، تصویر رسان 

رقبا  را  طالب در کنار بستگان زن 

به عنوان یک چالش در شبکه های 

هر  می کنند.  استفاده  اجتامعی 

عکس های  پخش  و  انتشار  چند 

اخیر  سال های  در  چنینی  این 

بی پیشینه نیست. 

ریاست  انتخابات  گرماگرم  در 

میالدی،   2014 سال  جمهوری 

پست  احراز  در  مردم  رای  وقتی 

نقش  عنوان  به  جمهوری  ریاست 

می شد.  پنداشته  کننده  تعیین 

از  برخی  خصوصی  تصاویر 

نامزدهای ریاست جمهوری با زنان 

به  دست  اجتامعی  شبکه های  در 

علیه  رقبا  واقع  در  می شد.  دست 

رقیب  رای  کاهش  برای  و  یکدیگر 

دست به این کار می زدند. 

 سوال اینجاست که چرا تصویر زنان 

سیاسی  چهره  یک  کنار  در  جوان 

برای  حربه ای  عنوان  به  می تواند 

شود؟  استفاده  رقیب  زدن  زمین 

یک دلیل این مساله برمی گردد به 

جامعه  در  زنانه  هویت  تابوانگاری 

به  ابزارگرایانه  نگاه  و  افغانستان 

ظاهر  در  که  آنچه  برخالف  زنان. 

حضور  شاهد  و  می شود  دیده 

سیاسی  عالی  پست های  در  زنان 

عرفی  رویکرد  در  هنوز  اما  هستیم 

و اجتامعی شاهد تحول در نگاه به 

نبوده ایم.  زنان  دست  پایین  نقش 

در واقع مناسبات قدرت و جنسیت 

بر  همچنان  افغانستان  جامعه  در 

و  سیاست  در  مردانه  مسلط  نقش 

اجتامع متکی بوده است.

هویت زن به 
مثابه حربه 

سیاسی

 صفحه4

روایت زنانه از جنگ و صلح
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تالش های طالبان برای نفوذ در میان زنان مذاکره کننده
دریـچـه

خاطرات روزهای امارت

 نیمرخ

با طالبان به حالت تعلیق  در رشایطی که گفتگوهای صلح 

درآمده است، اما تالش های جهانی برای ادامه این مذاکرات 

ادامه دارد، در این میان مساله حقوق و آزادی های زنان از 

نگرانی های مهم در جامعه افغانستان به شامر می رود. نیمرخ 

در ادامه بحث های سلسله وار درباره صلح و زنان، گفتگویی با 

حسنا جلیل معین وزارت زنان انجام داده است.

حسنا جلیل، معین وزارت زنان می گوید که بارها همکاران 

تالش  طالبان  که  فرستاده اند  پیام  من  برای  املللی  بین 

می کنند در میان چهار مناینده زنان در مذاکرات صلح نفوذ 

اهل  دارم،  مناینده  چهار  این  از  که  شناختی  با  اما  کنند، 

معامله نیستند. اگر این زنان موثر نبودند و صدایشان شنیده 

آن ها  بین  در  بخواهند  که  نبود  مهم  برای طالبان  منی شد، 

نفوذ کنند.

تغییر روایت زنانه در صلح 

وی می گوید: »در جلسه ای که پنج شنبه گذشته درباره صلح 

مذاکرات  در  زنانه  روایت  که  بود  این  بر  من  تاکید  داشتم، 

حفظ  بر  مذاکرات  در  ما  موضع  اینکه  کند.  تغییر  صلح 

دستاوردهای کنونی زنان باشد، غلط است و باید روایت ما 

مبتنی بر  ارائه پالن های طرف های مذاکره درباره پیرشفت ها 

برای زنان باشد.« 

بگفته وی، طالبان گفته بودند که با زنان مذاکره منی کنند 

برای  را  حضورشان  تالش هایشان  با  زن  مناینده  چهار  اما 

طالبان قبوالندند. حکومت افغانستان هم در هر پلت فرم حق 

زنان را می گنجاند و می داند که اگر حق زنان را نادیده بگیرد 

با طالبان فرقی ندارد. اگر  این منایندگان مسئولیتی فراتر از 

مسئولیت دیگر اعضای مذاکرات صلح حکومت با طالبان را 

پرده، صورتم  و کنج  اتاق می وزید  پرده  به  که  نرمی  شامل 

برایم شیرین کرده  را   نوازش می کرد، خواب سحرگاهی  را 

خواب  از  مرا  همسایه  زن  جیغ  ناگهانی  صدای  اما  بود، 

که  می گفت  چیزی  می کشید،  جیغ  حالیکه  در  او  پراند، 

را  از بسرت برخاستم و چادرم  درست فهمیده منی شد، زود 

رسم کردم و به سوی دروازه دویدم، همزمان با  من برادرم 

هم خودش را به دروازه آپارمتان رساند، زمانی که دروازه را 

باز کردیم، فهمیدیم رسوصدا در منزل پایین تر از ما است، 

برادرم گفت: تو باال باش، من ببینم چی خرب است؛ بعد از 

پایین شدن برادرم چند زینه پایین آمدم و دیدم که دو طالب 

با کالشینکوف های رس شانه، به شدت به دروازه می کوبیدند 

زن همسایه  بیرون کن،  را  که دخرتهایت  فریاد می زدند  و 

اما  را فشار می داد  با جیغ های وحشت آور، دروازه  همزمان 

باز  را  دروازه  نرسید،  طالب  مرد  دو  زور  به  همسایه  زن  زور 

کردند و دست دو دخرت زن همسایه را گرفتند و گفتند: »تو 

زن بیوه هستی، دخرتهایت هم جوان هستند، عیب است 

باید با ما نکاح کنند. آن وقت خانه ما در تهیه مسکن کابل 

بود 

زن همسایه و دخرتانش و دو پرس کوچک دوباره رشوع به 

زنان شهری امروزی همه ریشه در قریه دارند و اگر امروز در 

شهر زندگی می کنند اخر هفته هایشان را قریه می گذرانند 

و زنانی که عروسان خانواده هایی هستند که خشویشان در 

قریه است و این گونه روابط زن روستا و شهر شکل می گیرد. 

به نظر من تفاوت چندانی بین زن شهری و روستایی نیست، 

هامن طور که منی توان بین دیدگاه زن دیروز و امروزی فرقی 

کالنم  مادر  از  من  مثال  طور  به  که  است  درست  گذاشت. 

تحصیلکرده تر هستم و آزادی عمل بیشرتی دارم و نیاز ندارم 

با کمک یک  و مسافرت  به دکان و شفاخانه  برای رفنت  که 

باید  این است که  مادر کالنم دغدغه اش  و  بروم  بیرون  مرد 

برای بیرون رفنت کسی همراهش باشد اما او هم به عنوان 

نجات  را  یکی  آن  و  برود  خانه  داخل  که  بود  مانده  حیران 

بدهد یا بیرون برود، این یکی را از چنگ طالب رها کند، دمل 

بکشم  را  آن طالب  و  داخل خانه شان  بروم  که  می خواست 

خانه هایشان  از  مرد  نکردم. چند  آن ها  برای  هیچ کاری  اما 

بیرون شده بودند و می خواستند مانع بردن دخرتان شوند 

از همسایه ها به سوی  با اسلحه تهدید شدند. تعدادی  که 

خانه وکیل بالک رفتند تا وکیل را برای میانجیگری بیاورند. 

زن دیروز دغدغه آینده من را که زن امروزی هستم، دارد. 

دیگر  و  رسابی  حبیبه  کوفی،  فوزیه  می دهد:  ادامه  وی 

و  و شهری  روستایی  زن  از  باید منایندگی  زن  مناینده های 

زن دیروزی و امروزی را در مذاکرات صلح داشته باشد. شام 

می دانید که این هفتمین توافق صلح است و توافقنامه های 

صلح قبلی ناکام ماند. بدون در نظر گرفنت خواسته های زنان 

این مذاکرات هم ناکام می ماند. 

نقش منادین، از هر ده مرد یک زن 

حسنا جلیل همچنین درباره حضور منادین زنان در مذاکرات 

یا  صلح می گوید: جایگاه منادین داشنت یک مقام دولتی 

جلساتی  در  من  ندارد،  جنسیت  به  ربطی  کننده  مذاکره 

نبوده  دیگری  زن  هیچ  جلسات  میز  در  من  جز  که  بوده ام 

است. چون دیده ام می گویم به ازای هر ده مردی که به طور 

منادین  نقش  زن  یک  دارند،  حضور  پست  یک  در  منادین 

پایین  پست های  در  را  زنان  عملکرد  اگر  حالیکه  در  دارد. 

دولتی تا باال بررسی کنیم، متوجه می شویم که زنان نسبت 

به مردان نقش موثرتر و کارکرد بهرتی را در شغل خود دارد و 

از وقتش استفاده مناسب تری می کند. 

بگفته وی اگر بخواهیم وضعیت زنان را نسبت به دوره طالبان 

او  به  پیش مرمی  بررسی کنیم، زن حامله ای که چند وقت 

طفلش  ولی  می میرد،  زن  این  می کردند  فکر  کرد.  اصابت 

است  معجزه  می گفتند  و  بودند  متعجب  همه  آورد.  بدنیا  را 

که مرمی در هیچ جای بدن این زن نیست و بعدا فهمیدند 

به  امروز وضعیت  به پای جنین اصابت کرده بود.  که مرمی 

به  را  از روستا خودش  گونه ای است که هامن زن می تواند 

تا  حکومت  و  شود  عدالت  تطبیق  خواهان  و  برساند  شهر 

حدی عدالت را برای او تامین کند، ولی هامن زن در دوره 

سیاه طالبان انتخابی جز مرگ نداشت. 

به  تازه  شدم  باال  پله  چند  دوباره  برادرم  ترس  از  هم  من 

خودم آمدم و چهار اطرافم را دیدم که همه زنان بالک رس 

زینه هایشان ایستاده است و از وحشت صدایشان هم بیرون 

به  رو  نداشتم،  را  وحشت  این  تحمل  دیگر  من  منی شد، 

طرف خانه کردم که صدای جیغ  بلند مادر دخرتها بالک را 

لرزاند. دوباره پایین شدم که صدای زن همسایه را شنیدم، 

فریاد می زد: دخرتم را کشتند. 

به  بالکن  از  را  خودش  دخرت  که  گفتند  همسایه  مردهای 

نگران  دیگر  دویدم  سخن  این  شنیدن  با  انداخت.  پایین 

برادرم  پهلوی  از  رسعت  با  چنان  و  نبودم  برادرم  عصبانیت 

افتاده  گذشتم که نتوانست مانع من شود، خودم را جنازه 

به روی زمین دخرت همسایه رساندم، نفس های آخرش بود 

و از دنیا رفت، تا من به خانه رفتم، وکیل بالک آمد و همه 

مرگ  باعث  شام  که  گفتند  طالبان  به  چهارطرف  مردهای 

این دخرت شدید، دیگر ما را به حال خودمان بگذارید  اما 

طالبان دخرت دیگر آن زن را می خواستند با خودشان بربند. 

ناگهان زن همسایه با متام خشمی که داشت به سوی یکی 

از طالبان حمله کرد و موی رس و ریش طالب را می کشید 

و با مشت می کوبید، مردم او را از طالب جدا کردند. بعد از 

تالش های وکیل بالک باالخره طالبان دخرت را رها و بالک را 

ترک کردند و زن همسایه چنان با صدای بلند ضجه میزد که 

هیچ کس منی توانست اشک نریزد، انگار قیامت شده بود. 

بودم،  فلج شده  انگار  که  بودم  وحشت زده شده  چنان  من 

قطره های اشک از چشامنم می ریخت.باورم منی شد، نظیمه 

که دیروز با هم لباس شستیم، دیگر زنده نباشد.  

برعهده دارند. منایندگان زن عالوه بر تعهد برای منایندگی 

و  کودکان  حقوق  برشی،  حقوق  مسائل  جمهوری،  نظام  از 

زنان و اقلیت ها را هم باید در مذاکرات پیش بربند. این کار 

آسانی نیست. 

وی در پاسخ به سوال نیمرخ درباره تفاوت ها میان انتظارات 

زنان روستا و شهر و دو نسل زنان دیروز و امروز از صلح می 

خالف  بر  داشتیم  مورد  همین  در  که  تحقیقی  »ما  گوید: 

زنان  از  سطحی تر  شهری  زنان  خواسته های  انتظارمان، 

کامال  روستا  زنان  های  خواسته  حالیکه  در  بود،  روستایی 

عمیق، اسرتاتژیک و ملی بود و وجوه مشرتک زیادی در میان 

خواسته های زنان روستایی از صلح با طالبان بود. در حالیکه 

گریه و زاری کردند و دو طالب هم با قنداق اسلحه به کمر 

کشان  موترشان،  طرف  به  را  دخرتان  و  می زدند  مادرشان 

بودم  آمده  پایین  پله  دو  که  هامن طور  من  بردند.  کشان 

در جایم خشک مانده بودم و حیران بودم که آخرش چکار 

خواهد شد؟ دو پله دیگر هم پایین آمدم که دیدم یک دخرت 

خودش را از گیر طالب خطا داده و دوباره به طرف آپارمتان 

دوید، طالب هم به دنبالش رفت به داخل خانه. زن همسایه 

»دخترهایت را بیرون کن، باید با ما نکاح کنند.« 
دو طالب با کالشینکوف های سر شانه، 

به شدت به دروازه می کوبیدند و 
فریاد می زدند که دخترهایت را بیرون 
کن، زن همسایه همزمان با جیغ های 
وحشت آور، دروازه را فشار می داد اما 

زور زن همسایه به زور دو مرد طالب 
نرسید، دروازه را باز کردند و دست دو 
دختر زن همسایه را گرفتند و گفتند: 
»تو زن بیوه هستی، دخترهایت هم 
جوان هستند، عیب است باید با ما 

نکاح کنند.  

نزدیک  و  سوم  ترم  آخرهای  و  تابستان  گرم  روزهای 

امتحان ها بود. من و دوستانم در شور و شوق همیشگی 

و  می خواندیم  درس  سخت  خیلی  بودیم.  خودمان 

رسگرم آماده سازی کار  خانگی های این ترم بودیم؛ چون 

کار  و  درس  کنار  در  اما  داشتیم.  امتحان  بعد  هفته  یک 

را  خودمان  مخصوص  تفریح های  و  شوخی ها   خانگی ها 

نیز داشتیم. گه گاهی کار  خانگی ها چنان سخت  بود که 

دوستانم از انجام آن  و منره ای که در مقابل انجام داده 

می شد، منرصف می شدند و می گفتند فدای رسمان. 

در آن سمسرت من هم با چنین کارخانگی روبه رو شدم و 

حیران مانده بودم که چگونه این کارخانگی را انجام بدهم. 

در همین فکرها بودم که یکی از دوستانم که با او در این 

مورد صحبت کرده بودم؛ برایم گفت که چرا پیش استاد 

منی کنی.  تبدیل  را  خود  کارخانگی  موضوع  و  رفته  خود 

تصمیم گرفتم که نزد استاد بروم و از او بخواهم که موضوع 

این موضوع دسرتسی  مواد  به  تبدیل کند؛ چون من  مرا 

نداشتم که بتوانم آن را انجام بدهم. آن روز با دوستم رفتیم 

که استاد را ببینیم؛ اما دروازه اتاقش قفل بود. فردای آن 

روز که خودم تنها رفتم، استاد در اتاقش بود. گفتم استاد 

خیلی  من  دادید،  کارخانگی  را  موضوع  این  من  به  شام 

دنبال منبع گشتم؛ اما هیچ منبعی نتوانستم پیدا کنم. 

چیزی  هیچ  اما  رسگردانم؛  که  می شود  ماه  یک  حدوداً 

می شود  اگر  که  آمدم  شام  پیش  است.  نشده  دستگیرم 

موضوع کارخانگی من را تبدیل کنید تا در این مدت کمی 

تسلیم  شام  به  و  بدهم  انجامش  مانده  امتحان ها  به  که 

کنم. در زمان حرف زدن متوجه شدم استاد به گونه ی غیر 

بکشم؛ اما در همین پیری هم مانند یک مرد جوان توان 

داشت و من ناتوان در چنگالش گیر ماندم چندبار صورت 

و دست مرا بوسید؛ اما زمانی که لبانم را می بوسید تعفن 

دهنش حامل را به هم زد و غش کردم. 

زمانیکه به هوش آمدم در شفاخانه بودم و ِسیرُم به دستم 

وصل بود. مادرم باالی رسم بود. خیلی ترسیده بودم حتا 

با دیدن مادرم چیغ زدم. مادرم دستم را گرفت گفت من 

پرسیدم  مادرم  از  بود؟  ترا چی شده  گفت  هستم نرتس. 

شدی.  خرب  قسم  چه  تو  و  آمدم  اینجا  قسم  چی  من  که 

گفت یکی از هم کالسی هایم به مادرم زنگ زده که حال 

من خراب شده و به شفاخانه آوردیم. مادرم گفت که یکی 

از استادهایت می گفت که تو به اتاق او رفتی و در مورد 

در  می زدی،  حرف  همرایش  کارخانگیت  موضوع  تبدیلی 

داکرتها  که  گفت  مادرم  شدی.  بیهوش  زدن  حرف  زمان 

گرسنگی  خاطر  به  حتامً  شده  پایین  تو  فشار  که  گفتند 

است. 

من متام قضیه را به مادرم گفتم. مادرم خیلی ترسیده بود 

که مبادا رضر جسمی دیگر؛ یعنی خدای  ناکرده به عزت 

باشد. مادرم اجازه نداد سیرم  وارد نکرده  آبرویم صدمه  و 

من متام شود و  زود مرا برای معاینات به طب عدلی برد 

با من به دانشگاه رفت  اتفاقی برایک نیفتاده بود. مادرم 

و به ریاست دیپارمتنت رفتیم که از استاد شکایت کنیم، 

وقتی استاد را خواستند طرف من نگاه کرد و گفت دخرت 

تو چی می گویی. تو جای دخرتم هستی. 

من چرا این کار را کنم. گویی زمین و آسامن با او بود و 

من هم هیچ ثبوتی نداشتم که ادعای خود را ثابت کنم. 

تحقیر شده به  سوی خانه روان بودیم که برای چک کردن 

ساعت گوشیم را گرفتم، در حال ضبط ویدیو بود. دیدم 

هیچ ویدیویی نیست. صفحه سیاه بود و فقط صدا داشت. 

خیلی خوشحال شدم، ساعت های نخست ویدیو را آوردم و 

صدایش را شنیدم هامن لحظه ی است که به استاد گفتم 

که موضوع را تبدیل کن. 

برویم  گفتم پس  مادرم  به  را هم شنیدم  استاد  صداهای 

می فهمی.  باز  بیا  گفتم  چیست؟  گفت  دارم.  ثبوت  اآلن 

دروازه  و  رسیدم  رفتیم.  ریاست  طرف  به  دوباره  مادرم  با 

زمان  عین  در  شود  بیرون  می خواست  استاد  کردم  باز  را 

گفتم  کرد.  اعتامد  منی شود  کس  هیچ  به  می گفت 

چناب رییس ثبوت دارم. گفت از کجا کردی تا بیشرت تو 

می گفتی ندارم. گفتم بفرمایید چناب رییس این صدا را 

تخلص   – استاد  جناب  صدای  گفت  شنید  می شناسید؟ 

کنید.  گوش  آخر  تا  پس  گفتم  است.   ــ  گفته  را  استاد 

زمانیکه تا آخر شنید. رو به طرف استاد کرد گفت جناب 

– تخلص استاد را گفته ــ از شام بعید است. گفت دخرتم 

من واقعاً رشمنده هستم. 

محکمه  نوبت  در  بعد  روز  چند  و  کردند  زندانی  را  استاد 

شدنش که من هم باید می رفتم با پدر و مادرم رفتم و ثبوت 

وظیفه اش  از  و  نقدی  جریمه  استاد  بردم.  خود  با  هم  را 

برکنار شد و البته به مدت خیلی کمی زندانی؛ اما پدر و 

مادرم و خودم باز هم می ترسیدیم که مبادا چنین جانوران 

که تشنه ی مهار کردن شهوتشان از طریقه های نامرشوع 

هستند؛ دوباره رس راهم قرار  بگیرند و یا هامن استاد به 

خاطر انتقام بیاید و به من رضری برساند. تا هنوز که در 

دانشگاه درس می خوانم به ترس و لرز می روم و تنهایی به 

جایی منی روم.

معمول به طرف من نگاه می کند و لبخندهایی که اصالً 

بودم؛  ترسیده  کمی  داشت.  چهره  به  نیست،  خوشایند 

چون از قبل شنیده بودم که برخی از آموزگاران دانشگاه 

دارای کجروی های اخالقی  هستند، به همین خاطر یک 

لحظه بر خود لرزیدم. 

منی رفتم؛  تنهایی  به  استادها  اتاق های  به  هیچگاه  من 

اما آن روز مجبور شده بودم؛ چون همه ی دوستانم درس 

داشتند. حرف هایم که متام شد استاد کمی بلند خندید 

از  اینقدر نگرانی و می ترسی.  تو به خاطر همین  و گفت 

جایش بلند شد و َسمت دروازه ای که من باز گذاشته بودم، 

روی  و  آمد  من  طرف  بعدش  کرد.  بسته  را  دروازه  و  رفت 

و گفت دخرت جان  نشست  بودم،  نشسته  من  که  کوچی 

بینظیرت  زیبایی  این  برای  نکن،  را  این  تشویش  اینقدر 

رضر دارد عزیز دل. 

من ترسم دو چندان شد. پهلویم نشست؛ دستم را گرفت 

و گفت نرتس من با تو کاری ندارم، فقط اینکه تو خیلی 

مقبول هستی و می خواهم امروز را همراه من باشی و با 

انجام  کارخانگی  هیچ  تو  مقابل  در  باشیم  هم خوشحال 

پوره  را  کارخانگیت  منره ی  که  می کنم  وعده  من  و  نده 

بدهم. چنان ترسیده بودم که عرق از متام وجودم مانند 

سیل رسازیر شده بود. 

بلند  جایم  از  رسیع  بودم؛  کرده  شنا  دریا  میان  در  انگار 

پدرم  جای  شام  می کنید؟  کار  چه  استاد  گفتم  و  شدم 

هستید. دستم را کشید و دوباره روی کوچ نشاند و گفت 

کمی سن من باال رفته باز دل ندارم که خوش باشم. گفتم 

خوش باشید؛ ولی با همرستان نه با من که مانند دخرتتان 

هستم. کوشش کردم خودم را از چنگال این پیرمرد خبیث 

استاد متعرض را به زندان انداختم
کارزار سکوت را بشکنیم

 یکی از مخاطبان نیمرخ

 جمنا امیری
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رویدادهای زنان

مومنه کربالیی یکی از ماموران 

پلیس می گوید که از سوی یکی از 

مقام های پلیس مورد تجاوز جنسی 

قرار گرفته است، وی می گوید که 

صدای دادخواهی او شنیده نشده 

است. سفارت آمریکا و اتحادیه اروپا 

خواهان تحقیق در مورد این قضیه 

شده اند. در عین حال وزارت داخله 

کشور افغانستان در واکنش با این 

ادعا گفته است که هیچ تحملی 

در مورد آزار جنسی زنان ندارد و 

می گویند که عامالن  آزار جنسی 

علیه زنان در پولیس را مورد تحقیق 

قرار خواهند داد.

بانوان زیر 20 سال تیم ملی 24 

نفره ی فوتبال کشور برای حضور 

در مسابقات مرکز آسیا که برای 

نخستین بار پس از بحران کرونا برگزار 

می شود، به رهربی وحیدالله واحدی  

به تاجیکستان فرستاده شدند. ملی 

پوشان کشور در نخستین دیدارشان 

در 11 جون در مقابل ازبیکستان قرار 

خواهند گرفت.

فرماندار فلوریدا، ران دسانتیس، 

الیحه ای را امضا کرد که به موجب 

آن ورزشکاران تراجنسیتی از رقابت 

در بخش ورزش زنان در مدارس و 

دانشگاه های رسارس فلوریدا منع 

می شوند. به موجب این الیحه، زنان 

تراجنسیتی یا هامن مردانی که خود 

را زن درنظرمی گیرند، از حضور در 

ورزش زنان منع می شوند؛ چرا که 

این افراد از لحاظ بیولوژیکی و قدرت 

بدنی مرد هستند و فقط خودشان 

متایل دارند؛ جنسیت خود را زن 

درنظربگیرند.

هدیه بیژن، دانش آموز کالس دهم 

»لیسه لینهام« کشور آسرتالیا، 

دخرتی که در افغانستان زاده 

شده، با تحقیق در مورد چگونگی  

تجزیه  مواد در خاک، توانست به 

جایگاه دوم در یک مسابقه معترب 

بین املللی علمی برسد. هدیه بیژن 

با الهام گرفنت از اوضاع کشورش 

دست به این تحقیق زده و می گوید 

که پس از امتام مکتبش در بخش 

علوم خواهد پرداخت و به یک 

کمپ انجینیری مجازی به میزبانی 

دانشگاه ایالتی کارولینای شاملی 

دعوت شده است.

ماللی حبیبی، کارشناس حوزه زنان، 

 )NACI( صلح و امنیت از شبکه

در یک تحلیل در مورد روند صلح 

افغانستان و مشکالت آن  از سال 

2018 میالدی تا امروز  پرداخته و 

در این تحلیل خود به سهم زنان 

در مذاکرات اشاره کرده است و 

گفته است: »در حالیکه زنان 51 

درصد جامعه را تشکیل داده اند؛ 

اما در مذاکرات از میان 42 چوکی 

مذاکره  کننده، فقط 4 چوکی به زنان 

اختصاص داده شده است؛ یعنی 

زنان فقط 10 % در روند صلح سهیم  

هستند. در حالیکه این زنان بودند 

که در چهار دهه جنگ در مدارس 

خانگی به دنبال باسواد کردن 

دخرتان و پرسان بودند و همچنان 

آنان برای گرفنت حق قربانیان، 

رساندن صدای مظلومان و دفاع از 

ارزش هایی چون آزادی بیان، حقوق 

برش و حقوق زنان و دموکراسی تالش 

و مبارزه کردند.«

سلیمه مزاری تنها ولسوال زن در 

بلخ است که از چندین سال به این 

طرف به عنوان ولسوال در چارکنت 

کار می کند. وی می گوید که روز سه 

شنبه در منطقه نرمه کوتل در رسک 

عمومی طالبان با شلیک به موتر 

حامل وی حمله کردند و محافظانش 

با طالبان درگیر شدند که با آمدن 

پولیس درگیری به پایان رسید و وی 

جان سامل بدر برد. سلیمه مزاری 

چندین بار به خط مقدم جنگ رفته 

است و جنگ با طالبان را رهربی 

کرده است.

آسیه سادات

گفتگو

از اتهام تجاوز جنسی 
تا حمله به حامل 
ولسوال چارکنت

خون انار

دخترمان را روانه ای مدرسه کردیم. اما 
بر او تجاوز شد، از سوی قاری قرآنش، 

آن روز را هرگز فراموش نخواهم 
کرد،  زمانی که مثل هر صبح دخترم 

به مدرسه رفت، تا قرآن بخواند، اما 
ساعت 10 قبل از ظهر بود که پدرش با 

حالتی آشفته داخل خانه مان شد.

گفتند: خدایش بیامرزد! اما کدام بخشیدن، کدام دلی تحمل 

می تواند دخرتش چنین شود! 

با  که  هستم  مادری  هامن  هم  هنوز  تا  نیامدم،  حال  به  دیگر 

دیدن جسد طفل هشت ساله اش مرده است! 

بیش  مرده ای  من  هم  هنوز  می کشت،  مرا  بدنش  کبودی های 

اجرا  را  عدالت  و  بیاید  یکی  کاش،  ای  می کنم  دعا  نیستم، 

کند، آن قاری، آزاد است و زندگی می کند، ولی دخرتم آنجا در 

قربستان و من اینجا در خانه مرده ام.

بیاد دخرتک معصوم کابلی

تازه  او  را می کنم.  یاد دخرتم  قلبم آتش می گیرد هر زمانی که 

هشت سالش بود،  وقتی بر او تجاوز کردند.

عادی  مردمان،  متام  مثل  می کردیم،   زندگی  کابل  شهر  در  ما 

و خوشحال بودیم. رویا دخرتم با خواست ما هر روز به مدرسه 

می رفت تا قرآن خواندن بیاموزد. یاد گرفنت قرآن و فهمیدن علوم 

دینی برای ما مهم بود. دخرتمان را روانه ای مدرسه کردیم. اما 

بر او تجاوز شد، از سوی قاری قرآنش، آن روز را هرگز فراموش 

نخواهم کرد،  زمانی که مثل هر صبح دخرتم به مدرسه رفت، تا 

قرآن بخواند، اما ساعت 10 قبل از ظهر بود که پدرش با حالتی 

و  شدم  ورخطا  وضعیتش  دیدن  با  شد.  خانه مان  داخل  آشفته 

است،  افتاده  بدی  اتفاقی  که  می گفت  قلبم  دویدم.  بسویش 

دستانم می لرزید، همین که نزدیکش شدم، پرسیدم: چی شده 

مرد چرا اینگونه غمناکی؟ آیا تو را چیزی شده است؟ 

متام  و  می بارید  آتش  صورتش  از  که  حالی  در  کنان  من من 

مدرسه  قاری  زن،  شدیم  تباه  گفت:  بود،  گشته  رسخ  صورتش 

بر رویایامن تجاوز کرده است. دخرت حالش خوب نیست. فعال 

شفاخانه بردمش،دنبال تو آمدم، تا به شفاخانه برویم. 

پایم سست گشت، نفسم حبس شد،  دمل بی تاب شد، آخ دخرتم! 

یعنی رویای من او که صبح حالش خوب بود، خاک به رسم شد!

چه بگویم از این قاری قرآن خوان؟ ازکی نامل و به کی پناه بربم؛ 

از این ستم، از این درد بی پایان.

دخرتم فقط هشت سالش بود، فقط هشت سالش! 

با شوهرم حرکت کردیم به سوی شفاخانه. از آن چیزی که شوهرم 

رسیدیم،  شفاخانه  در  وقتی  بود،  بدتر  دخرتم  حال  می گفت 

دکرتان به چارسویش در حال حرکت بودند، رسم گیج می رفت. 

مگر دخرتم را چی شده بود، در میان آن بیروباری از داکرتان، 

تا  بیبینم ،  دور  فاصله ای  از  را  روی دخرتم  توانستم  یکبار  فقط 

بر  را  سفید  شال  دکرتان  دیدم  کنم،  حرکت  بسویش  خواستم 

رویش انداختند!

نشانه  مرگ است.  تکه سفید  این  نه خدای من  با خود گفتم: 

خدا نکند که دخرتم مبیرد. من که تازه او را دیده ام، امکان ندارد 

که او مبیرد! او تازه هشت سالش بود خدای من نه! 

آنقدر وضعیت جسمی  برایم گفتند:  بود، داکرتان  او مرده  ولی 

جان  کند.  تحمل  را  عمل  این  نتوانسته  که  بوده  وخیم  دخرتم 

داده است. 

دخترم هشت ساله در قبرستان و من اینجا مرده ام اما قاری...
آرزو نوری

دادخواهی های  که  می دهد  نشان  »این  می گوید:  صالحی  خانم 

کمیسیون حقوق برش و دیگر نهادهای فعال در عرصه حقوق زنان 

آگاه شده و در  از حقوقشان  نتیجه مثبت داده است؛ یعنی زنان 

صورت مشاهده موارد نقض حقوق شان، دیگر سکوت منی کنند و 

به نهادهای مرجع و عدلی-قضایی اقامه دعوا می کنند.«

اما باال بردن سطح آگاهی جامعه کار راحتی نبوده، خانم صالحی 

می گوید »ابتدا فعالیت حقوق برش برای 

پدیده  یک  زنان  علیه  خشونت  محو 

هنوزهم  و  می شد  پنداشته  خارجی 

انسانی  حقوق  و  ارزش ها  با  اختالف ها 

می کند  کار  آن  برای  کمیسیون  که 

این  تا  داریم  تالش  ما  اما  دارد،  وجود 

آگاهی  یعنی  بومی سازی شود.  ارزش ها 

از  افراد)اعم  برشی  حقوق  از  شهروندان 

زن و مرد( افزایش یابد.«

پرونده های زنان در نهادهای عدلی و 

قضایی

خانم صالحی می گوید: کمیسیون حقوق 

برش یک نهاد اجرایی نیست تا عدالت را 

در پرونده های جرمی یا خشونت تطبیق 

وقایع  مستندسازی  برای  »ما  اما  کند، 

برش  حقوق  نقض  رویدادهای  ثبت  و 

کانال های  از  استفاده  با  می کنیم،  کار 

رسمی میان کمیسیون و نهادهای عدلی 

نظارت  را  پرونده ها  رسنوشت  قضایی،  و 

در  قضایی  و  عدلی  نهادهای  می کنیم. 

می کند،  راجع  قضایی  دادرسی  برای  کمیسیون  که  پرونده هایی 

ویژه  به  پرونده ها  به  برای رسیدگی  ما  اما هنوزهم  همکاری دارد، 

قضایای خشونت علیه زنان یک مشکل های جدی داریم؛ یا پرونده 

حساس است و یا پولیس به گونه درست همکاری منی کند.«

النه ی امن عامالن خشونت علیه زنان

»در  می گوید:  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  زنان  امور  کمیشرن 

اکرثاً  داخله  وزارت  زنان،  علیه  خشونت  و  جرم  مرتکبین  گرفتاری 

مکتوب های  بیشرت  داخله  امور  وزارت  نیست.  جواب ِده  ما  به 

کمیسیون مستقل حقوق برش را جواب منی دهد. اگر جواب بدهد 

فرد  این  تکرار می شود:  پرونده ها  اکرث  در  که  هم یک حرفی ست 

فرار کرده و در مناطق تحت کنرتل مخالفان دولت رفته است. از 

پاسخ های وزارت داخله برمی آید که عامالن خشونت و جنایت علیه 

زنان، مناطق تحت کنرتل مخالفان دولت را به عنوان یک النه ی 

امن استفاده می کنند.

به گفته ی او، ضمن اینکه پولیس مرصوف جنگ است و کمرت به 

افغانستان  مسایل نظم اجتامعی می پردازد، اعضای پولیس ملی 

آگاهی حقوقی بسیار پایینی دارند و این ناآگاهی حقوقی مجریان 

قانون نه تنها که تطبیق عدالت در قضایای خشونت علیه زنان را 

با مشکل مواجه می کند بلکه سبب تضعیف حقوق برش در کشور 

می شود.

خورشیدی   1382 جوزای  شانزدهم  تاریخ  به  پیش  سال   19

برای  از دولت  نهاد مستقل  افغانستان یک  در  بار  نخستین  برای 

ایجاد شد.  از حقوق برش در کشور  دادخواهی، حامیت و نظارت 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نزدهمین سالروز تأسیس 

کمیسیون مستقل حقوق برش در حالی در کابل بزرگداشت شد که 

این کمیسیون در 17 والیت کشور منایندگی های رسمی دارد و در 

34 والیت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از وضعیت حقوق برش 

نظارت و برای بهبود دسرتسی شهروندان به حقوق برشی شان در 

سطوح ملی و بین املللی دادخواهی می کند. 

برای همه ی  این کمیسیون  نهاد می گویند هرچند  این  مسئوالن 

از  زنان  حقوق  اما  می کند،  کار  برش  همه ی  حقوق  و  برش  حقوق 

اساسی ترین موضوع هایی است که این کمیسیون به صورت ویژه 

با  نیز  کمیسیون  این  تأسیس  سالگرد  نزدهمین  می پردازد.  برآن 

مترکز بر »بررسی مشارکت سیاسی و اجتامعی زنان، نگرانی ها و 

خواسته های آنان در روند مذاکرات صلح« برگزار شد.

زیربنای تأمین حقوق زنان

مستقل  کمیسیون  کارکردهای  از  واضحرت  منای  یک  ایجاد  برای 

حقوق برش در راستای حقوق زنان از شبنم صالحی، کمیشرن امور 

زنان این کمیسیون پرسیدیم که در 19 

چه  زنان  حقوق  برای  آنان  گذشته  سال 

کار کرده اند.

کمیسیون  این  می گوید:  صالحی  خانم 

حقوق  راستای  در  ویژه ای  دستاوردهای 

نقاط  از  یکی  چون  است،  داشته  زنان 

مترکز کار ما حامیت از حقوق زنان است.

کمیسیون  دستاوردهای  صالحی  شبنم 

در  را  زنان  حقوق  عرصه  در  برش  حقوق 

و  پالیسی  و  تقنین  نهادها،  بخش  سه 

پروسیجرها دسته بندی می کند.

1. نهادها

براساس  می گوید:  صالحی  خانم 

پیشنهاد کمیسیون حقوق برش، سارنوالی 

اختصاصی زنان، محاکم اختصاصی منع 

برش  حقوق  شورای  زنان،  با  خشونت 

جندر  آمریت های  پولیس،  ساختار  در 

به  دولتی  اداره های  در  برش  حقوق  و 

و  نهادها  این  وجود  است.  آمده  وجود 

از  حامیت  راستای  در  مشرتک شان  کار 

ارزش های حقوق برشی و حفاظت از حقوق برشی شهروندان تأثیر 

مثبتی گذاشته است.

به گفته ی او، 19 سال پیش زمانی که کمیسیون حقوق برش کارش 

بود  مجبور  کمیسیون  نداشت،  وجود  ساختارها  این  کرد،  آغاز  را 

کار متام نهادها را پیش بربد. دادخواهی های مکرر و گزارش هایی 

امنیت  شورای  و  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  به  کمیسیون  که 

ملل متحد ارایه کرد، زمینه را برای تغییرات در ساختارها و ایجاد 

ساختارهای جدید فراهم کرد.

2. تقنین

زمانی که کمیسیون حقوق برش آغاز به کار کرد، خشونت علیه زنان 

از جدی ترین وقایع نقض حقوق برشی نصف نفوس جامعه  یکی 

به شامر می رفت هرچند خشونت هنوزهم وجود دارد، ولی خانم 

صالحی براین باور است که ایجاد نهادها و وضع قوانین حامیت از 

زنان، راه را برای کاهش و محو خشونت هموار می کند.

زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  برای  برش  حقوق  کمیسیون 

و  مدنی  نهادهای  هامهنگی  با  نتیجه  در  که  کرد  دادخواهی 

فشارهای بین املللی سند تقنینی برای منع خشونت علیه زنان به 

وجود آمد، در حالی که پیش از آن خشونت با زنان جرم محسوب 

منی شد؛ همچنین قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان و قانون 

خانواده نیز براساس پیشنهاد کمیسیون حقوق برش تدوین شد.

کمیشرن امور زنان کمیسیون حقوق برش می گوید در قانون جزایی 

افغانستان ده ها پیشنهاد کمیسیون اعامل شده است. ماده 397 

دادخواهی  اثر  در  ولی  می دانست  جایز  را  ناموسی  قتل  جزا  کد 

و  تجاوز جنسی  کمیسیون حقوق برش، جرم انگاری شد. مجازات 

اما براساس پیشنهاد کمیسیون تفکیک  زنا در کد جزا یکی بود، 

و مجازات هرکدام متفاوت حکم شد. همین گونه بچه بازی که یک 

رویه عرفی نقض حقوق برشی کودکان پرس بود، پس از دادخواهی 

دارد،  مشکل هایی  هم  هنوز  قوانین  شد.  جرم انگاری  کمیسیون 

دادخواهی  بکارت  آزمایش  ممنوعیت  برای  ما  که  است  پنج سال 

می کنیم.

3.  پالیسی و پروسیجرها

پالیسی ثبت ازدواج و طالق، پالیسی میراث زنان، برنامه عملیاتی 

قطع نامه 1325 ملل متحد و دیگر مواردی که منی شود همه را در 

از جمله تالش های کمیسیون حقوق برش  نام گرفت،  این فرصت 

برای بهبود وضعیت زنان و فراهم شدن امکان دسرتسی سهل تر به 

حقوق برشی شان است.

ولی  کرده اند  فعالیت  زیادی  نهادهای  فوق  بخش  سه  در  ارچند 

شبنم صالحی می گوید کمیسیون حقوق برش در رسارس این مبارزه 

حیثیت یک نهاد چرت را دارا بود.

افزایش آمار ثبت خشونت علیه زنان

جامعه  دولتی،  نهادهای  کمیسیون،  فعالیت های  متام  وجود  با 

مدنی و نهادهای بین املللی، هنوز هم ساالنه به طور اوسط پنج 

هزار شکایت خشونت با زنان در کشور به ثبت می رسد.

خانم صالحی نیز می پذیرد که میزان »ثبت« خشونت ها علیه زنان 

در افغانستان افزایش یافته است، اما می گوید »خشونت در جامعه 

بوده، هست و خواهد بود.«

ولی او امیدوار است که دلیل بلندرفنت ارقام ثبت شکایات خشونت 

علیه زنان شاید این نباشد که سطح کلی خشونت ها افزایش یافته 

است، بلکه پیش از این خشونت در نزد زنان به عنوان یک »عمل 

انواع مختلف  اکنون  که  در حالی  پنداشته می شد،  تحمل«  قابل 

خشونت فیزیکی، آزار جنسی و خشونت زبانی-روانی به عنوان یک 

افراد ثبت شده تحت پیگرد قانونی قرار  مورد نقض حقوق برشی 

می گیرد.

رسیده اند  آگاهی  از  رسحدی  آن  در  زنان  که  است  خوشحال  او 

که دیگر خشونت را به عنوان یک رویه طبیعی منی پذیرد و به آن 

به  از خشونت  عاری  جامعه  یک  برای ساخنت  بلکه  تن منی دهد 

منایندگی های کمیسیون حقوق برش و نهادهای عدلی و قضایی 

مراجعه کرده برای تحقق عدالت تالش می کنند و اینگونه است که 

آمار ثبت خشونت ها همه ساله رو به افزایش است.

براساس پیشنهاد کمیسیون حقوق 
بشر، سارنوالی اختصاصی زنان، محاکم 

اختصاصی منع خشونت با زنان، شورای 
حقوق بشر در ساختار پولیس، آمریت های 

جندر و حقوق بشر در اداره های دولتی به 
وجود آمده است. وجود این نهادها و کار 

مشترک شان در راستای حمایت از ارزش های 
حقوق بشری و حفاظت از حقوق بشری 

شهروندان تأثیر مثبتی گذاشته است.

از 5 سال دادخواهی برای ممنوعیت آزمایش بکارت تا ثبت ساالنه 5 هزار خشونت با زنان
بررسی 19 سال کار کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای حقوق زنان

در گفتگو با شبنم صالحی، کمیشنر امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 گفتگو کننده: حسین احمدی
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اشاره: پدیده اجتماعی طالق یکی از مواردی است 
که در سال های اخیر زیر سایه بازی های سیاسی و 

جنگ در افغانستان کمتر به آن توجه شده است؛ در 
حالیکه طالق تبعات اجتماعی مهمی بر جامعه سنتی 

افغانستان می گذارد و بر وضعیت اجتماعی زنان و طرد 
یا پذیرش اجتماعی آنان تاثیرگذار است. در این میان 

طالق در بامیان در حال افزایش است. نیمرخ مصاحبه ای 
با حکیمه علی زاده، وکیل مدافع در ریاست عدلیه 

بامیان و مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان 
در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ترتیب 

داده است. 

آیا آمار طالق و ازدواج در محکمه بامیان ثبت می شود؟

و  محاکم  در  قانونی  مراحل  طی  اساس  بر  که  طالقی 

ثبت  مسلام  بگیرد،  صورت  قضایی  و  عدلی  بخش های 

می شود؛ اما طالقی که به صورت عرفی واقع شده باشد، من 

این  باشد.  شده  ثبت  بامیان  محکمه  در  که  نبوده ام  شاهد 

اتفاق می افتد که یک زوج  به صورت خیلی کم  قبیل قضایا 

درج  را  آن  سپس  و  باشند  شده  جدا  هم  از  عرفی  به صورت 

وثیقه منوده و حالت رسمی به آن ببخشد، اما ثبت ازدواج ها 

در سال های اخیر، به صورت نه چندان چشمگیر در محکمه 

والیت بامیان به چشم می خورد. 

بامیان  محکمه  در  که  طالق  قضایای  مورد  در 

اختیار  در  را  آن  از  آماری  آیا  است،  شده  ثبت 

دارید؟

به صورت  طالق  فقط  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  چون 

اجباری را که یکی از انواع طالق ها است، )آن را ثبت می کند. 

لذا آمار( آن را در دیتابیس خود داریم. در کنار موارد طالق 

بر اساس تفاهم، طالق خلع و  اجباری، ممکن است طالق 

طالقی که بر اساس حکم محاکم تحت عنوان طالق قضایی 

)تفریق( وجود داشته باشد؛ به همین دلیل، ما آمار دقیقی 

تا بتوانیم به صورت مقایسوی بگوییم  در این قسمت نداریم 

که در سال جاری آمار طالق افزایش یافته است یا خیر. ولی 

متناسب با حیطه کاری، به عنوان فعال حقوق زن، می توانم 

بگویم که به صورت کلی طالق در والیت بامیان رو به افزایش 

می باشد.

حق  زوجین  از  یک  کدام  قوانین،  اساس   بر 

درخواست طالق را در محکمه دارد؟

طالق  کنیم،  مطرح  اساسی  به صورت  را  بحث  بخواهیم  اگر 

حق یک طرفه ای است که به مرد داده شده و فقط مرد حق 

این است،  نکته جالب بحث  را دارد.  دادن طالق زوجه اش 

عقد،  این  ارکان  از  یکی  می شود،  منعقد  ازدواج  عقد  وقتی 

قبول  زن  و  می دهد  درخواست  مرد  است.  قبول  و  ایجاب 

می کند. رضایت خانم در این جا یک رشط است. ولی همین 

رابطه  که بر اساس توافق دو طرف ایجاد شده، اگر بخواهد 

فسخ شود و کار به متارکه و طالق برسد، در این صورت، فقط 

به عنوان  و طالق  است  مطرح  مرد  رضایت  و  اراده  خواست، 

یک حق برای مرد هم در رشیعت و هم در قانون پیش بینی 

اصل  این  کنار  در  است.  کلی  اصل  یک  این  است.  شده 

کلی، یکرسی موارد به عنوان حالت های استثنا که زن بتواند 

و  کند  درخواست  طالق  محکمه  از  پیشآمد،  یک  اساس  بر 

باز هم  نیز وجود دارد.  اقدام به گرفنت طالق کند،  خودش 

شوهر،  غیابت  بحث  مثل  است.  محدود  بسیار  موارد  این 

اعتیاد  و  رضر  اساس  بر  طالق  جزا،  به  شوهر  محکومیت 

در  می تواند  زن  این صورت،  در  که  هستند  مواردی   شوهر، 

محکمه درخواست طالق دهد. برداشتی که از اجراآت محاکم 

وجود دارد، این است که لت وکوب را از مصداق های رضر به 

خشونت  مورد  زنی  که  زمانی   مثال،  به طور  می دانند.  خانم 

بر اساس حکم محکمه جزایی می تواند  فیزیکی قرار گیرد، 

حالت هایی  اما  کند.  طالق  درخواست  مدنی  محکمه ی  از 

هستند که هیچ مشکلی وجود ندارد، رصف به دلیل این  که 

درخواست  می تواند  نیز  ندارد،  مرد  به  نسبت  محبتی  زن 

این  به  نیز مرشوط  این درخواست طالق  ولی  بدهد،  طالق 

است که زن شوهرش را به هر قیمتی، راضی به طالق کند.

و در رشیعت هم  بینی شده  قانون پیش  فقط یک مورد در 

هست که زن به حدی از آگاهی رسیده باشد که حق طالق 

را رشط ضمن عقد مناید تا از این طریق بعدها بتواند طالق 

را منحرص به خود کند، ولی متاسفانه فعال ما کمرت خامنی را 

دیده ایم که در مرحله ای از آگاهی رسیده باشد تا این رشط 

را ضمن عقد مناید.

زوجین  از  کدامیک  بامیان  در  حال،  این  با 

بیشرت در محکمه درخواست طالق می دهند؟ 

وقتی  ما  است.  مرد  حق  طالق  که  کردم  عرض  پیش تر 

در  خود  حق  از  می تواند  حق(  )صاحب  می گوییم،  حق 

با  که  قضایایی  در  متاسفانه،  کند.  استفاده  رشایطی  هر 

مشکلی  هیچ  خانم  که  داشته ایم  را  مواردی  برخورده ام،  آن 

فیزیکی کدام  لحاظ  از  نبوده،  عقیم  داشته،  فرزند  نداشته: 

ازدواج ها وجود دارد، را به طور مقایسوی اگر بررسی کنیم، در 

کالن شهرها، هزینه های ازدواج تا حدی پایین آمده؛ ولی در 

والیتی مانند بامیان هنوز سنت ها به قوت خود باقی است. 

و  می شود  ازدواج  هزینه های  بلندرفنت  باعث  سنت ها  این 

به عهده  این مصارف  این جاست که متام  نکته جالب توجه 

مردان است و این خود باعث بروز مشکالت، مشاجره و نزاع 

در خانواده تازه تشکیل می گردد.

به عنوان  می تواند  هم  دیگر  عامل  یک  عوامل،  این  کنار  در 

باشد  داشته  نقش  جدایی  و  طالق  بروز  در  موثر  عامل 

و  مردان  و  زنان  از طرف  ازدواج  موضوع  که  است  این  آن  و 

خانواده هایشان جدی در نظر گرفته منی شود. وقتی موضوع 

ازدواج مطرح می شود، خانواده ها یکرسی معیارهای کلی را 

در نظر می گیرند. در بامیان فقط خانواده ها باهم به توافق 

می رسند و در یک حالت بسیار خوب، دخرت و پرس را فقط 

ببینند. در جریان یک هفته  را  اجازه می دهند که هم دیگر 

یا چندروز در صورتی که دخرت و پرس هیچ شناختی نسبت 

به هم حاصل نکرده اند، ازدواج صورت می گیرد و مسایلی از 

قبیل سن، تحصیالت... در نظر گرفته منی شود. در صورتی 

که ازدواج موضوع بسیار مهم است. در صورتی که این امر 

یک  و  کانون  یک  من  نظر  به   بیفتد،  اتفاق  آنی  به صورت 

باید،  رو  همین  از  می شود.  بنا  متزلزل  پایه های  بر  خانواده 

انتخاب  و  ازدواج  به  خانواده ها و جوانان در قسمت تصمیم 

همرس دقیق باشند.

جدا  هم  از  و  می گیرد  طالق  زوج  یک  وقتی 

بر  می ماند.  باقی  طفلی  زوج  این  از  می شود، 

اساس قوانین کشور، رسپرستی طفل به دوش 

کی است؟

زن  برای  حضانت  حق  یا  رسپرستی  رشیعت  و  قانون  در 

می آید،  پیش  متارکه  و  طالق  وقتی  است،  شده  پیش بینی 

یا دخرت.  اول طفل تفکیک جنسیت می شود که پرس است 

اگر طفل دخرت باشد، با میعاد زیادتری می تواند پیش مادر 

مباند و اگر پرس باشد با میعاد کم تر. طفل دخرت می تواند 7 

استثنا  به صورت  برخی حاالت  در  و  مادر مباند  پیش  سال 

طفل دخرت می تواند دو سال بیشرت نزد مادر مباند البته این 

طول  در  ندارد.  شخصیه  احوال  قانون  در  رصاحت  موضوع 

این مدت، نفقه همین طفل به دوش پدر می باشد. اما اگر 

فرزند  نفقه  رضایتمندانه  کامال  به صورت  و  توافق  با  مادر 

ولی  می شود[.  پدر ساقط  از  نفقه  ]حق  بگیرد،  دوش  به  را 

به صورت کلی، در قانون آمده که نفقه به دوش پدر است. در 

قسمت پرس، فقط می تواند مدت 7 سال پیش مادر مباند و 

بعد از این میعاد رسپرستی مربوط به ولی قهری )پدر و پدر 

کالن پدری( می شود. برداشت طوری است که مادر، تا این 

مرحله نقش خود را به عنوان پرستار انجام داده و این طفل به 

مرحله ای رسیده که نیاز به مراقبت آن چنانی ندارد و می تواند 

تسلیم پدر شود.

ولی در بعضی موارد، استدالل شده، در مرحله ای که دخرت 9 

ساله و پرس 7 ساله می شود، طفل ممیز گفته شده و می تواند 

خوب و بد خود را تشخیص دهد و در آن زمان باید از طفل 

پرسیده شود و زنده گی نزد پدر یا مادر را خود طفل انتخاب 

کند. اما در قانون به رصاحت آمده که بعد از این سن، حق 

والیت به ولی قهری که هامن پدر و پدر کالن پدری می رسد.

قضایا  این  جریان  در  بیشرت  بامیان  در  شام 

هستید، بیشرتین آمار طالق مربوط کدام طبقه 

اجتامعی می شود؟

تحقیقی  باید  کنیم،  تفکیک  مشخصا  را  این  بخواهیم  اگر 

به  می گردیم  بر  هم  باز  کلی،  به صورت  اما  گیرد.  صورت 

قضایایی که در والیت بامیان با آن مواجه شده ام. می توانم 

بگویم که ]طالق[ بین طبقه های اجتامعی برابر نیست، ولی 

نوعیت طالق بین این طبقه ها متفاوت است. مثال نوع طالقی 

که  طالقی  نوعی  و  شده  انجام  تحصیل کرده  طبقه  بین  که 

بین اقشار عادی انجام شده، متفاوت است. طالق به صورت 

اجباری بیشرت بین طبقه عادی و کسانی که از نظر اقتصادی 

در رده پایین قرار دارند انجام شده اما طالقی که بر اساس 

خواست خانم بوده و یا طالقی که بر اساس یک رضر بوده، بر 

اساس یک علت و یک عامل بوده و یا حتا بر اساس توافق که 

این نوع توافق در افغانستان به ندرت اتفاق می افتد، این نوع 

طالق بین طبقه باسواد و از لحاظ اقتصادی در یک رده ی 

نسبتا بهرتی هستند، صورت گرفته است.

چرا دوره نامزدی در قانون و رشیعت پیش بینی 

شده است؟ 

نفر  این دو  این دوره،  آشنایی است. در  نامزدی، دوره  دوره 

در  و  منایند  حاصل  دقیق  شناخت  هم دیگر  از  می توانند 

دوره  این  در  اگر  اما  کنند.  ازدواج  هم  با  آشنایی،  صورت 

آن  و  ندارد  وجود  کلی  نظر  اتفاق  و  تفاهم  که  شد  دیده 

ازدواج اصال  ابتدا تصور می شد، حاال نیست،  چیزی که در 

نباید صورت گیرد. متاسفانه در رشایط فعلی بدون آشنایی 

ازدواج به صورت خیلی آنی در طول چند روز صورت می گیرد. 

پیامدهای چنین ازدواج ها به خشونت و طالق می انجامد.

حقوق،  از  طرف  دو  نداشنت  آگاهی  عوامل،  این  کنار  در 

طالق  بروز  در  دیگر  عامل  می تواند  مکلفیت ها  و  مسئولیت 

 باشد. به طور مثال، وقتی ازدواج صورت می گیرد، زن و مرد 

مشرتک  زند گی  وارد  هم دیگر  از  باال  بسیار  توقع  با  دو  هر 

می شود. آشنایی از مسوولیت ها، حقوق و مکلفیت ها در کنار 

درک باید وجود داشته باشد.  اگر در یک خانواده دو طرف 

به میزانی از آگاهی رسیده باشند که حق و تکالیف هم دیگر 

شاهد  می کنم  فکر  باشند  آن  رعایت  صدد  در  و  بدانند  را 

مشکالت کم تر در روابط فامیل خواهیم بود.

حقوق  مدافعین  و  فعالین  گفته های  اساس  بر 

زن، در بخش طالق قوانین افعانستان برای زنان 

نا عادالنه است، نظر شام چیست؟

من هم به همین نظر هستم. گفته شده چیزی که در قسمت 

طالق وجود دارد مبنای رشعی و قانونی دارد به همین لحاظ 

اما بحث من  باشیم.  تاملی داشته  آن  نداریم روی  اجازه  ما 

این جا هست که عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام 

وجود دارد. 

حال سوال این جاست وقتی ازدواج یک قرارداد 

منعقد  دو طرف  با رضایت  قرارداد  این  و  است 

بر  که  عقدی  انحالل  برای  چرا  پس  می شود، 

وجود  به  و  گرفته  شکل  نفر  دو  رضایت  بنیاد 

آمده با اراده و خواست یک طرف قرارداد یعنی 

مرد فسخ و منحل شود؟

در قانون و رشیعت آمده، زن وقتی می تواند درخواست طالق 

بدهد که یک دلیل و یک سبب وجود داشته باشد مثال مرد 

مشکل جسمی، جنسی العالج ویک رسی حاالت دیگر وجود 

که  محکمه  در  مراحل طوالنی  طی  با  هم  آن  باشد.  داشته 

بیشرت از یک سال طول می کشد و اگر محکمه زن را مستحق 

این غیرمنصفانه نیست؟  آیا  بشناسد می تواند طالق بگیرد. 

اما مرد می تواند بدون هیچ دلیل و هیچ توجیه در یک لحظه 

زنی را که هیچ مشکل جنسی، جسمی و... ندارد را طالق 

دهد و به هیچ ارگانی هم پاسخ گو نیست. برخی بر این نظر 

داده  مرد  به  را  جواز طالق  اسالم  که  است  درست  هستند، 

اما از طرفی هم او را توصیه اخالقی کرده که در صورت نبود 

مشکلی زن را طالق ندهد. وقتی مکانیزم قوی اجرایی برای 

مامنعت مردان از طالق بی مورد زنان وجود نداشته باشد کدام 

مردی به توصیه اخالقی عمل می کند؟. آیا این غیرمنصفانه 

نیست؟ وقتی یک زن دلیلی دارد که می خواهد از همرسش 

جدا شود باید هفت خان رستم را پشت رس بگذارد و در آخر 

آیا موفق می شود حکم طالق را به دست بیاورد یا نه، ولی مرد 

بدون دلیل  زنی را که جوانی خود را به پای زندگی و همرس و 

فرزندانش گذاشته را می تواند بدون دلیل طالق دهد.

مشکلی نداشته و هیچ کدام مواردی که در قانون پیش بینی 

شده وجود نداشته است؛ اما مرد با استناد به این که طالق 

حق من است و می خواهم از حق خود استفاده کنم، زوجه 

خود را طالق داده است. چنین مواردی اکرثا به دلیل ازدواج 

از  است،  طلب  تنوع  مرد  که  شده  گفته  است.  مرد  مجدد 

است،  افتاده  اتفاق  دلیل  به همین  تکرار خوشش منی آید، 

زن را بعد از 20 سال زندگی مشرتک طالق می دهد و تنها 

استداللی که وجود دارد این است که مرد توان پرداخت نفقه 

چند خانم را نداشته است و زنش را طالق می دهد.

این صورت، بیشرتین عواملی که یک زوج  در 

مجبور به طالق می شود، در بامیان چیست؟

عوامل مختلفی است که باعث بروز طالق می شود. به عنوان 

یک فعال حقوق زن از افزایش آمار طالق نگران هستم. به طور 

مثال، قضیه ای بوده که امکان حل آن بر اساس میانجیگری 

بوده اما بسیار آسان و به علت یک موضوع پیش پا افتاده در 

حالی که طرفین احساساتی بوده اند، طالق واقع شده و یک 

خانواده از هم پاشیده است. اسالم و قانون که بحث طالق را 

به عنوان آخرین راهکار پیش بینی کرده است، اما در رشایط 

می کند،  بروز  مشکلی  کوچک ترین  که  به محضی  فعلی، 

می کند،  خطور  قضیه  طرفین  فکر   به  که  گزینه ای  اولین 

بحث جدایی و طالق است. این دیدگاه بین زوج های جوان 

بگیرم،  طالق  من  »اگر  می گویند  می خورد.  چشم  به  بیشرت 

چانس بهرت و زندگی بهرتی در انتظار من خواهد بود.« ولی 

آسیایی،  کشورهای  و  افغانستان   در  رایج  عرف  با  متناسب 

و  جامعه  دید  می شود،  جدا  خود  شوهر  از  خانم  یک  وقتی 

خانواده نسبت به این خانم متفاوت خواهد بود و خانم، دیگر 

و  خوب  همرس  انتخاب  قسمت  در  ابتدا  که  را  چانسی  آن 

رشایط ایده آل داشته، دیگر بعد از طالق ندارد.

در جامعه افغانی، مرد، وقتی دنبال همرس می گردد، در صدد 

باکره است؛ ولی  و  نکرده  ازدواج  با خامنی است که  ازدواج 

یک خانم وقتی بعد از متارکه مجدد قصد ازدواج می مناید، 

چنین شانسی برایش وجود ندارد و رصف می تواند با مردی 

ازدواج کند که دارای زن و فرزند باشد.

دوم این که، درک متقابل وجود ندارد. وقتی دو جوان با هم 

ازدواج می کنند، توقع دارند که از لحاظ خصوصیات رفتاری، 

حالی  در  باشند؛  هم  به  نزدیک  صددرصد  تفاهم  و  درک 

که چنین چیزی که دو انسان هیچ اختالف نظر و اختالف 

کوچک ترین  تبارز  با  ندارد.  وجود  باشند،  نداشته  دیدگاه 

خویش  انتخاب  در  که  می کنند  فکر  دیدگاه  نظر  اختالف 

دچار اشتباه بزرگی شده اند.

در  که  رواج هایی  و  رسم  اقتصادی،  مسایل  آن،  کنار  در   

فقط یک مورد در قانون پیش بینی شده 
و در شریعت هم هست که زن به حدی از 
گاهی رسیده باشد که حق طالق را شرط  آ

ضمن عقد نماید تا از این طریق بعدها 
بتواند طالق را منحصر به خود کند، ولی 

متاسفانه فعال ما کمتر خانمی را دیده ایم 
گاهی رسیده باشد تا  که در مرحله ای از آ

این شرط را ضمن عقد نماید.

دوره نامزدی، دوره آشنایی است. در این 
دوره، این دو نفر می توانند از هم دیگر 

شناخت دقیق حاصل نمایند و در صورت 
آشنایی، با هم ازدواج کنند. اما اگر در این 

دوره دیده شد که تفاهم و اتفاق نظر کلی 
وجود ندارد و آن چیزی که در ابتدا تصور 

می شد، حاال نیست، ازدواج اصال نباید 
صورت گیرد.
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روند رو به افزایش طالق اجباری در بامیان
گفت وگو با حکیمه علی زاده، وکیل مدافع و فعال حقوق زن در بامیان


