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  يونس نگاه

  ٢٠٢١ دسمبر ٠٤

  
  يونس نگاه

 فرمان حقوق زنان
 )ِ معامالت زنانۀيا مقرر(

  
ضعيت جاری ما فرمانی که محتوای آن کمی از و. رھبر طالبان فرمانی را در ارتباط به حقوق زنان صادر کرده است

اما . کند ِبھتر است و اگر تطبيق شود چند قدم وطن افتاده در چاه سنت و عنعنات چوپانی را به زندگی دھاتی نزديک می
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 بردگی زنان ۀنامه به زنان است، زنجيرنامه و اعالمي اگر از چشم يک آدم شھری به آن نگاه کنيم، سرتاپای فرمان دشنام

 .باشد می

ولی نگفته است که نکاح زنان .  گفته شده است که رضايت دختران بالغ ھنگام نکاح ضروری است اولۀدر ماد) ١

ين ماده فھميد که  اتوان از ست و درکی از ذھنيت طالبان داريم، می با توجه به رسمی که در وطن جاری. نابالغ منع است

 .ان شرط نيستش تواند به شوھر بدھد و رضايت گويد دختران نابالغ را ولی می امير می

اکثريت مردم . ازحد مردم دارد ماندگی بيش اين ماده حکايت از عقب. را به بد ندھيد} نگفته او{آن . زن مال نيست) ٢

 .ترند مانده ھای چوپانی از مال و طالب ھم عقب گرفتار عرف و سنت

ولی نگفته است که آيا زن اختيار دارد تا شوھر دوم نگيرد و با . زن بيوه، در نکاح بعدی صاحب اختيار است) ٣

تواند برای نان و آب فرزندانش به بازار  فرزندانش زندگی کند؟ آيا زن بيوه حق سرپرستی فرزندانش را دارد؟ آيا او می

تواند سرپرست   که زن غير از شوھر کردن ديگر حقی ندارد و نمیآيد  عمومی فرمان بر میۀرفته کار کند؟ از روحي

 .ی و صاحب کسب باشدئفرزند، مالک دارا

لذا بايد از . زن حق کار ندارد. اين ھم حکم وابستگی مالی زن است. تواند از شوھر نو خود مھريه بگيرد زن بيوه می) ٤

 .شوھر مھريه بگيرد تا گرسنه نماند

ِاين شريک بودن در مال مردان خانه حکم خلع مالکيت و حق کار . ھر و اوالد خود شريک استزن در مال پدر، شو) ٥
زن اگر حق کار داشته باشد چرا از پدر پول بگيرد؟ چرا به دست شوھر ببيند؟ چرا حتی به فرزند وابسته . زن است

 .شود که زن و مرد حقوق مساوی دارند باشد؟ چرا کوتاه و مختصر گفته نمی

. ھای يک، دو و سه است  ششم رد صريح مادهۀماد. توانند چند زن بگيرند و حق ھر زن را رعايت کنند دان میمر) ٦

 ؟زمان صاحب چندتای آنان شود زن اگر حق انتخاب داشته باشد چرا زن چندم شود؟ زن اگر مال نباشد چطور مردی ھم

به آنانی که امير طالبان در آغاز صالحيت (گان قوم و امارت  مالھا، بزرۀًدر مقياس آنچه عمال در افغانستان زير سيطر

مال به معنای . شوند بادله میمجاری است، زنان مثل مال نی بلکه مثل برده و مواشی ) تطبيق فرمان خود را داده است

رای حفظ اکثريت مردم مال خود را بيشتر از جان دوست دارند و گاه ب. ی در جھان امروز بسيار ارزشمند استئدارا

زنان در . ھا حاکم است مال يا کاال امروز بر انسان. کنند مال و افزودن مال از خواب، آرامش و آزادی خود ھزينه می

حکم امير طالبان ازين جھت پيشرفته است که تشويق . باشند نه کاال در بازار سرمايه افغانستان مال در حد مواشی می

 . رفتار نکنندکند مردم با زنان مثل بز و گوسفند می

چيزی که امير طالبان با دقت خالف آن حکم داده  -ِبدون گشودن گره کار و مالکيت ھيچ حق زن رعايت نخواھد شد

نداشتن آزادی در انتخاب شوھر معلول فقدان آزادی کار و . گره آزادی زن، اخالق و رفتار پدر يا شوھر نيست. است

ی ئاند و کل دارا شان قايل نشده اند، حق مالکيت برای  کار ندانستهۀ را شايستطالبان درين حکم اما زنان. حق مالکيت است

چشم امير . و مصرفی که آن سوراخ برای مردان دارد، خالصه کرده است) برای مردان(زن را به آن سوراخ خواستنی 

نويسم و شما  م را لچ کرده میھای حک يد من مادهئکنيد بيا اگر باور نمی. در تمام اين شش ماده به فالن زن بوده است

 :زده و حيوانی اند مانده، شھوت بخوانيد که اين احکام چقدر عقب

 .ضروری است) ش به يک مردبخوانيد قرارداد واگذاری فالن(رضايت دختران بالغ در اثنای نکاح ) ١ ۀماد

 .ندتواند تا فالن ک کسی در بدل صلح به مردی داده نمی ھيچ... زن را ) ٢ ۀماد
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ش چھار بار بخوانيد از فالن(، ھرگاه عدت شرعی سپری شود )ِبخوانيد صاحب فالن زن(پس از وفات شوھر ) ٣ ۀدما

زن بيوه درمورد . تواند نمی) بخوانيد فالن(، زن بيوه را نه برادر شوھر و نه کسی ديگر به زور نکاح )خون بريزد

 .صاحب اختيار است) تن فالن خودبخوانيد عقد قرارداد برای دراختيار گذاش(نکاح 

بخوانيد زنی که صاحب (حق شرعی زن بيوه ) ِبخوانيد صاحب فالن زن(از شوھر ) بخوانيد پول(گرفتن مھر ) ٤ ۀماد

 .است) ش مردهفالن

دنيا  بخوانيد کسانی که از فالن زن به(، اوالد )مالک فالن زن که فوت کرده است(زن در مال شوھر متوفی ) ٥ۀماد

 .و ديگر اقارب حق ميراث و سھم ثابت دارند) کسی که از فروش فالن دخترش پول گرفته است(، پدر )اند آمده

  ؟کند  معامالت زن را زير نام حقوق زنان نشر میۀشرمد و مقرر اين چه وطنی است که در آن حاکم نمی

 

يم درين سفم که مجبورأمت. ميشو جه فاجعه نمیيم، متوئپرده سخن نگو گاھی اگر بی. زبان متن را برمن ببخشيد :يادآوری

 .ی فکر کنيمئعصر به چنين مسايل ابتدا

  


