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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

 
 ٢٠٠٩ مارچ ٣١ ن،يگارد

 جون بون: سندهينو

 ھمكار پورتال: مترجم

 

  بدتر از طالبان ـ

  بردي حقوق زنان افغان را به عقب مدي قانون جد
 به تجاوز در دني بخشتي قانون كه ملل متحد آنرا قانونكي از تيا حما بكندي می متھم شده است كه سعی كرزحامد

 مردم را در ی بگذارند، راروني شوھر از خانه قدم بۀ كه بدون اجازدھديحدود ازدواج شناخته و زنان را اجازه نم

 . بدست آوردی جمھوراستيانتخابات ر

 را به ی قانون بند قانون اساسني كه ا،ارلمان پی از اعضای حقوق بشر و بعضنيفعالاز طرف  تي وجود محكومبا

 ء  امضا)مارچ( قانون را در شروع ماهني جمھور افغانستان اسي  رئرد،يگي حقوق به استھزا میارتباط تساو

  .نمود

 كه زنان دي نمای را در خود  دارد كه حكم می قانون موادني كه اشودي سند منتشر نشده است،  الكن گفته منيآخر

 نموده لي كار و تحصتوانندي شوھر نداشته، آنھا صرف به اجازه شوھر مۀ رفتن از خانه را بدون اجازرونيحق ب

 .  بورزندامتناع شوھر خود  ی جنسی از  تقاضاتواننديو نزد داكتر رفته ونم

  قانون حفاظتني كه ادھدي ھشدار مدهي گردهيي زنان تھی ملل متحد برای سند مختصر كه توسط وجه انكشافكي

 .كنديطفل را صرف به پدر و پدركالن محول م

  او گفت ھر ". طالبان استۀ قانون بدتر از دورنيا" مشرانو جرگه گفت كه ی از اعضایكي ی نعمتراي حمسناتور

 .شودي خود را بلند كند، متھم به ضد اسالم می صداكهيكس

 عهي شی حقوق عنعنوی كه بر مبنادھدي م نفوس اند، اجازه صدي ف١٠ ھا را كه  متشكل از  عهي   ش،ی اساسقانون

 ی كه افغانستان امضا نموده تساوی المللني و معاھدات بیاما قانون اساس.    داشته باشندیلي فامۀ قانون جداگان

 نمود كه بعد تي نسوان پارلمان، شكای اعضاري سانند مال،ي كروخني زھیشنك. كندي مني زنان تضمیحقوق را برا

آنھا خواستند كه "او گفت .  دي رسبي مترقبه و  بحث محدود به تصوري قانون به سرعت غنياز معامله نخست، ا
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 الكن م،ي بدھريي  تغميخواستي بود  كه ما می ھائزي چاريبس"  ". برسانندبي به تصوی مذاكره سركيقانون را در 

  ."ز انتخابات است ھا قبل اعهي خوش ساختن شازمندي نی كرزراي زصورت گيرد ی كه بحثاستندآنھا نخو

 در ی ھائتي امضا شده، مغشوشی توسط كرز)مارچ( نمود كه  سند متذكره در ماه دي تائهي كه وزارت عدلگرچه

 هيوزارت عدل.   آنر ابدست آورندی كاپكي حقوق بشر تقال دارند  ني كامل آن وجود دارد كه فعالاتيمورد محتو

 . شداھد قانون منتشر نخوني مرفوع نگردد، ای مشكالت فنكهيگفت   تا زمان

  رودي محبوب شده  و انتطار مري در داخل و خارج غندهي طور فزای افغانستان، حامد كرزی از ھفت سال رھبربعد

 گفت كه ی غربپلوماتي دكي.   خواھد بودكي درجه نزدتي در ماه آگست  نھای جمھوراستي  ریكه نبرد انتخابات

 ني ھزاره كه مھمترتيرھبران اقل. كندي معهي با قدرت شی شورای  برا"یزرگ بۀ رشوكي" از یندگي قانون نمانيا

  . قانون را مطالبه  كردندني ھم اشوند،ي می دھندگان در حال نوسان  تلقی راۀدست

 قانون ني جمھور ازسي مربوط به ھزاره در پارلمان گفت، رئیاسي حزب سكي از رھبران یكي ی محمد اكبراستاد

 از حقوق زنان تي قانون در واقعنيالكن او گفت كه ا.  دي التفات ھزاره ھا را جلب نمانكهي ای نموده براتيحما

 آنھا موجود ني بی خلقت تفاوت ھاۀ در نحوما دارند ایمردان و زنان در اسالم حقوق مساو". كندي میبانيپشت

  فهيظ  وهي كه زنان در اطفائديني بی در غرب شما نمی ترند؛ حتفي اندازه ضعكي بوده و زنان تريمردان قو.  است

 دي نمای با شوھر خود داری جنسزشي كه از آمدھدي حق را مني زن ای گفت كه قانون برای  اكبر".ندياجرا نما

 كه در خانه باشد اگر ستياو گفت كه زن  مجبور ن.   داشته باشدی معذرت منطقگري و دنبودهاگر او سر حال 

   . وادار به ترك منزل سازد او را بدون اجازهیحالت اضطرار

 در كابل ی غربپلماتي دكي.  ال نبرده استؤ سري زی موضوع حساس را  علنني تا كنون ای المللني  بۀجامع

 به فرھنگ ی احترامی ساحه متھم شدن به بني مداخله درراي خواھد بود ززي خدعه آمريي تغكي نيا"  كه رفتيپذ

  ."  دشوار استشيافغان ھا است كه ھم

 غرب در قبال ی مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت كه خاموشونيسي صبحرنگ، آمر امور زنان در كمايرث

.  ً كرده واقعا كه خجالت آور استی المللني بۀ جامعكهيزيچ"  ". بار بوده استبتيحقوق زنان در افغانستان مص"

.  مي قانون را مانع گردني كه اميتسوانتي ما مشدند،ي ملي دخشتري قانون در شورا بني بحث اانياگر آنھا در جر

 خانم كي  الكن " . شده استري داريحال بس.  مي بدھريي آنرا تغمي كه بتوانستمي نقنيبخاطر انتخابات من مت

  . مداخله خواھند كردی  خارجی قانون منتشر گردد، سفارت ھاكهيھار داشت كه وقتظ ای غربپلماتي درتبهيعال

 قانون دنيآنھا در شورا در بھبود بخشۀ  كه مبارزنديگوي گرفته و مین موقف عمل  نسوارانااستمدي سیبعض

.  ی موقتی و برداشتن شروط ازدواج ھا١۶ به ٩ دختران از جده است، بشمول باالبردن سن ازدوا بار آورتيموفق

 ۀ  مسودۀسيه مقا الكن بست،ين  كاملصدي ف١٠٠ قانون  نيًواقعا  ا"  عضو شورا متذكر شد كه كي ی باركزهيشكر

 مي تصمیلي قانون، حقوق مروجه در موضوعات فامني ابيقبل از تصو.  شودي سترگ  شمرده مشرفتي پكي یقبل

 ". استی بزرگشرفتي پكي ني پس اگرفت،يم

  .رفتي قانون را  نپذني تبصره بر ای كرزاقطن
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گرديد که از "  آزاد افغانستان– آزاد افغانستان"تصويب اين قانون باز ھم موئيد مواضع پورتال : يادداشت مترجم

يک اداره مستعمراتی با  تکيه گاه داخلی عقب مانده ترين وارتجاعی ترين اقشار که به وسيلۀ اسالم سياسی 

نمايندگی ميگردد، نمی توان ھيچ حرکتی را به نفع ھيچ يک از اقشار جامعه انتظار داشت تا چه رسد به نفع 

  .نصف نفوس کشوريعنی جنس زن

زنان کشور ما بايد بدانند که رھائی شان از قيد اسارت اسالم سياسی وزنجير ھائيکه مرد ھا نيز بدان وسيله در 

قيد آن قرار دارند، فقط می تواند با شرکت فعال خودشان در مبارزه آزاديبخش ملی ونفی استعمار وارتجاع تحقق 

  .يابد نه عطيۀ نيروھای اشغالگر

 


