
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی  اثرات منفی قضایای بد دادن و ارزیابی
 آن در افغانستان

 
  افغانستان پنجشیر پروان، کابل، والیات در اجتماعی انکشاف برای سازی برنامه زمینه در همکاری

 

 
صلح برای مدنی و آزاد ابتکار  

 

 

KABUL, AFGHANISTAN 
AUGUST 2014 

       



 
1 

 

 

 

 

 

و اثرات منفی اجتماعی آن در  قضایای بد دادنارزیابی 

 افغانستان
 

 

 

 انکشاف اجتماعی والیات کابل، پروان، پنجشیر افغانستانسازی کاری در زمینۀ برنامه هم

 

 

 

 

 (CLIP) موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلحپروژۀ 

 تمویل کننده: موسسۀ توانمندی

 

 

 

 

 

CLIP 2014 

 کابل افغانستان

  



 
2 

 

 

 



 
3 

 

 CLIP)( موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلح

و یک نهاد اجتماعی غیرانتفاعی،  تاسیس گردیده 2102در سال  CLIP)(موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلح  

 یاسیس گردیده است، در ساحات مختلفتاقتصادی  –غیرسیاسی و مستقل میباشد. این موسسه که به منظور رشد اجتماعی 

و  کمیت قانون و حقوق بشر برنامه هاخوب، حا، توانمند سازی زنان و جوانان، حکومت داری مشارکت سیاسیچون 

 و ظرفیت سازی را فراهم میسازد.  دهی فرصت های آگاهی

بطور قابل مالحظه انکشاف نموده است به تدریج در زمینۀ تطبیق پروژه ها در ساحات مربوط  CLIP)(ۀ موسسظرفیت  

کراتیک ومدنی پویا و زنده را در سیستم های دیمی بخشیده است. این موسسه نقش جامعۀ خاص که این موسسه را جایگاه

به عنوان یک موسسۀ معتبر در امر تحکیم آزادی های مدنی از طریق حمایت از فعالیت مدنی  CLIP)(درک نموده است. 

حقوق بشر، ایجاد فرصت های آموزش برای جوانان و محو  پیشرفتئه خدمات، راا، افزایش چون بهبود معیشت شهروندان

 . فعالیت مینماید ،نابرابری های جنسیتی در تمام سطوح جامعه

، شهروندی فعال، دیموکراسی، حکومت داری خوب، در ساحات تعلیمات مدنی، بسیج سازی جامعه CLIP)(ۀ موسس

مینماید. موجودیت کارمندان شایسته در زمینۀ فراهم ساختن حاکمیت قانون و توسعۀ سازمانی بطور حرفه یی فعالیت 

، موسسات غیر دولتی، انجمن ها، شورا های والیتی و شورا های ولسوالی همکاری های تخنیکی به نهاد های جامعه مدنی

ت همچنان این امر به موسسه کمک نموده است تا بصوره است. گردانیداین موسسه جایگاه خوبی را نصیب کشور  در

 پروژه دخیل باشد. در مناسب و موزای با جوانب ذیدخل 

از دادخواهی،  CLIP)(ۀ موسساین موسسه در شبکه سازی، مدیریت و تدویر نمودن برنامه های آموزشی تجربه زیاد دارد. 

دوران تمام پروسۀ پالیسی سازی، رهبری، تغییرات و فعالیت های مدنی درک بهتر دارد. در رابطه به رویکرد مشارکتی در 

اکثرا با ادارات دولتی والیتی، شورا های انکشافی، والیان والیتی، شورا های  CLIP)(موسسۀ  پروژه، تطبیق مراحل

 والیتی، بزرگان محل و شورا های قریه، نهاد های جامعۀ مدنی و موسسات غیردولتی کارمینماید. 

 

 

 

 موسسۀ توانمندی

به منظور تقویت ظرفیت نهاد های جامعۀ  توسط تمویل کننده گان شمال اروپا افغانستانتوانمندی یا تقویت جامعۀ مدنی در 

این موسسه میخواهد از طریق فراهم ، و کار با حکومت و جوامع  افغانی تاسیس گردید. دادخواهیمدنی افغانستان برای 

 ساختن کمک های بال عوض و برنامه های ظرفیت سازی به اهداف خویش برسد. 
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ین برنامه کار با نهاد های جامعۀ مدنی، به ویژه در والیات، به منظور بهبود حسابدهی و مسوولیت پذیری حکومت و هدف ا

در سکتور  جامعۀ مدنی افغانستان احترام به حقوق بشر میباشد. همچنان موسسه توانمندی روی تقویت فعالیت های دادخواهی

 حل منازعات، رسانه ها و مبارزه علیه فساد تاکید میورزد. های حقوق بشر، دسترسی به عدالت، تامین صلح و 
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 سپاسگذاری

از موسسه توانمندی به خاطر همکاری های مالی و لوژستیکی شان برای  CLIP)(ابتکار آزاد و مدنی برای صلح  ۀموسس

این سروی بدون همکاری تمام مقامات حکومت محلی در ساحات تحت  یتحقیق ابراز امتنان مینماید. راه اندازبرگزاری این 

از کارمندان ساحوی این تحقیق نیز بخاطر فعالیت های خستگی ناپذیر شان قدردانی مینماییم. پوشش این تحقیق ممکن نبود. 

نیز سپاسگذاری  روژهعبدالحق محمدی که این گزارش را نوشته اند، و محترم جاوید محتاط بخاطر مدیریت این پاز محترم 

 . خویش را ابراز میداریم
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 خالصه

در افغانستان آغاز گردید،  2110تشکیل دولت عصری و حکومت داری خوب که در سال باوجود سعی و تالش در زمینۀ 

راه های عنعنوی حل منازعات در افغانستان، به ویژه آنانی که با مسایل اجتماعی رابطه دارند، بصورت گسترده بکار برده 

اما موثر میباشند. اجتماعی  اختالفاتل برای شده اند. بعضی از این فعالیت ها تاثیرات مثبت داشته و در زمینۀ دریافت راه ح

مضر اند که تصور میشود به طور قابل مالحظه ای در برابر انکشاف اجتماعی کشور  عنعناتشماری از آنها در عمل 

میباشد که در بعضی از نقاط افغانستان به وقوع می دختران مضر عبارت از بد دادن  عنعناتیکی ازین  مقاومت میکنند.

 پیوندد. 

برای عروسی میباشد که یک شیوۀ به عنوان خون بها عبارت از معامله نمودن یک عضوی از طبقه اناث خانواده دادن بد 

بد  باشد. گرفته شکلشکل دیگری از اهانت کدام قتل و یا  در نتیجهاین منازعه خواه حل صلح آمیز منازعات پنداشته میشود 

به جوامع و خانواده اجازه میدهد دادن یکی از فاحشترین انواع خشونت برعلیه زنان در افغانستان به حساب میرود. بد دادن 

حل وفصل نموده بین جوانب از طریق انتقال مجازات جرم و جنایت به یک زن یا یک دختر جرایمی مانند قتل را  ایتا قضای

. حیثیت فامیل متضرر شده از طریق مجازات نمودن یک زن به جرم عملی که مرتکب را ایجاد نمایند نظمو  آشتیقضیه 

نگردیده است، اعاده میگردد.
1
ساالری در بعضی از بخش های افغانستان میباشد.  پدراین رواج شاخص واضح و روشن  

 مشکالتی که زنان افغانستان با آن مواجه اند، می افزاید. این امر به 

 
  

سنت چنین علیه  مبارزهچون افغانستان به مرحله جدید حکومتداری و دولت سازی داخل میشود، تمرکز روی تعامل موثر و 

کمک میکند. نهاد های جامعۀ مدنی و موسسات غیر دولتی منفی اجتماعی میتواند حکومت را در امر مقابله با موضوع  های

ور محو چنین سنت های مضر بیشتر گسترش داده وآنها را به بخشی از تاریخ میتوانند منابع و ظرفیت های شان را به منظ

به هماهنگی بین نیرو های امنیتی و وزارت عدلیه و نظام قضایی مبدل سازند. برای پیگیری بعضی اختالفات مضر و شدید 

 تا چنین قضایا مورد پیگیری قرار گیرند. دارد نیاز مبرم وجود 

 

در افغانستان را بررسی مینماید گرچه  دادن میزان، تغییرات تاریخی، و عوامل ریشه یی موجودیت  بداین مطالعه/تحقیق 

ت کابل، پروان و پنجشیر میباشد. درین تحقیق نظریات اشخاص مجرب اجتماعی، اتمرکز اصلی آن چند ولسوالی در والی

م شامل است. ثانیاً اینکه اگر چه اکثریت شورا مامورین رسمی وغیر رسمی محلی، دروازه بانان اساسی قریه و مردم عا

( مخالف اند؛ تنها یک سوم  آنها به شدت مخالف این عمل اند و آن را حرام میدانند، در دادن های محلی و جرگه با عمل )بد

عادی  حالی که باقیماندۀ آنها در مورد قضاوت شان راجع به درک منفی از بد مشکوک هستند. از نظر اکثریت مطلق مردم

 که سروی گردیدند عمل بد نامشروع و مخالف شریعت اسالمی میباشد. 

د که توسط وزارت عدلیه حکومت ندر نتیجه این تحقیق معلوم گردید که یک تعداد برنامه های دادخواهی وجود دار همچنان

تنظیم گردیده اند. آنها درین  مضر چون بد مبارزه میکنند، عنعناتافغانستان و بعضی از نهاد های جامعه مدنی که برعلیه 

                                                           
1
 11پ . ۰۲۰۲دسمبر  ۹، عملی سنتی مضر و تطبیق قانون در زمینه محو خشونت علیه زنان در افغانستان، کابل، افغانستان، OHCHRیوناما،   



 
9 

 

مضر به شمول  عنعناتبرنامه ها مبلغان مذهبی محلی، و مسوولین شورا ها را دعوت می نمایند تا در زمینۀ پیامد های منفی 

تشریح نمایند که چنین اعمال مخالف ارزش های اسالمی و قانون اساسی افغانستان می باشد. آنها از  نموده، صحبت دادن بد

ادیوی محلی یا راه اندازی نشست های مشترک با شورا های محلی صدای شان را به گوش همه گان میرسانند؛ طریق ر

 این برنامه ها بسیار محدود میباشد.  دامنۀگرچه 

، در بین معلومات دهنده گان کلیدی این سروی روی این مسئله موافقت کامل وجود داشت که فقر، عدم موجودیت بالخره

دولتی و سطح پائین سواد در بین مردم و معلومات اندک مذهبی عبارت از فکتور های میباشد که باعث ادامه بد ادارات فعال 

 دادن در بین مردم میگردد. 
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 پس زمینۀ تحقیقتاریخچه یا 

میرسد که دادن دختر در مغایرت با قانون افغانستان و قانون اسالمی میباشد، چنین به نظر دادن اگرچه به نظر علمای مختلف دینی بد 

این تحقیق بد را  2به عنوان پرداخت در مقابل رفتار های سوء که توسط بزرگان آنها صورت گرفته است، هنوز هم زیاد وجود دارد.

( که به سطح ولسوالی در ده ولسوالی والیات کابل، case studiesدر افغانستان بررسی مینماید. یافته های بررسی های موردی )

و خارجی  یوپروان دایر گردیده بود میتواند پالیسی سازان اجتماعی دولت، نهاد های جامعۀ مدنی، موسسات غیر دولتی داخلپنجشیر 

و ایجاد پالیسی های موثر اجتماعی و برنامه ها به منظور کاهش ومحو چنین دادن در افغانستان را در امر دانستن عمل مضر بد 

 از مدت کمک کند. عنعنات ناپسند و غیر قانونی در در

 
 روش تحقیق:

با توجه به ماهیت این تحقیق، روش های کمی و کیفی هردو در آن شامل میباشد. به منظور دریافت نظریات عامه درین زمینه، در 

و  ولسوالی والیات کابل، پنجشیر 11تن آن را مردم عادی تشکیل میداد که در  011تن تحت پوشش قرارداده شده بود که  1111حدود 

بود که بیش  یدرین تحقیق نقش کلیدی داشتند، نسبت جنسی در این نظر سنجی طورزنان پروان سروی گردیده بودند. از آنجایی که 

 % زنان در آن اشتراک داشتند. 01از 

 

و منظور دریافت تغییر تاریخی در بد دادن ( در هر ولسوالی دایر گردید. به FGDضمن سروی، دو دو مباحثۀ گروپی )

وازه بانان قریه، کارمندان حکومت محلی و ادارات غیر دولتی به شمول موسساتی که به شکل مستقیم ردالیل اصلی آن با د

یا غیر مستقیم در مسایل مربوط به زنان دخیل هستند، مصاحبه ها انجام شد. برای انتخاب مصاحبه شونده گان از روش های 

گردید تا تعادل کیفیت بخش کیفی این تحقیق حفظ گردد. تیم تحقیق برعالوه از ( استفاده Snowball( و)Quotaنمونه گیری )

ادارات والیتی و ولسوالی، با کارمندان مربوط از وزارت امور زنان، نهاد های جامعۀ مدنی و موسسات غیر دولتی که در 

 فعالیت های حقوق بشر و حقوق زن در کشور دخیل بودند، مصاحبه های انجام دادند. 

  

                                                           
2

  http://www.nytimes.com/2012/02/17/world/asia/in-baad-afghan-girls-are-penalized-for-elders-

crimes.html?pagewanted=all&_r=0 

women, 354, 
51% 

Men, 343, 
49% 

Sex Ratio 
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 موضوعات اساسی بررسی و پرسشنامه کیفی

 جمع آوری نظریات مردم در رابطه با بد دادن 

 وارد آوردن تغییرات در عالقمندی مردم نسبت به بد دادن 

 معلوم نمودن وضعیت فعلی در رابطه با بد دادن 

 معلوم نمودن عوامل اصلی نوسانات و ادامۀ این عنعنات 

 ابتکار آزاد و مدنی برای صلح عالیت های موسسه دریافت راه های حل این مسئله برای ف)(CLIP  در رابطه با

 دادخواهی و آگاهی به منظور کاهش بد دادن در مناطق مورد نظر

ابتکار آزاد و مدنی برای صلح ( استفاده گردیده است. موسسه MS Excelبرای تحلیل معلومات کمی از نرم افزار )

)(CLIP  از رمزگذاری معلومات استفاده نمود تا نمونه های اصلی را درین بررسی  کیفیبرای تحلیل و تجزیۀ معلومات

کشف نمایند. یافته های این بررسی شباهت های قابل توجهی را در مشخصات، عوامل اساسی و نگرش های عامه در رابطه 

این بررسی را در کشور یا حد  با بد دادن در ساحات تحت پوشش این بررسی نشان میدهد. چنین شباهت ها میتواند یافته های

 اقل در ساحات و والیاتی که در آنجا ها دختران به بد داده میشوند، تعمیم و اعتبار بخشد. 

 :مشکالت موجود در پروسۀ تحقیق

بررسی برای مردم حساسیت برانگیز  این موضوعات ،با توجه به ارزشهای و قوانین اجتماعی مسلط در ساحات مورد نظر

به نظر میرسید و این به نحوی برای آنها مشکل بود تا به سواالت بعضی از قسمت های پرسشنامه بطور مناسب و 

غیرجانبدارانه پاسخ ارائه نمایند بنابرین مشکل بود تا با خانواده های مصاحبه کرد که مستقیما از بد متضرر گردیده بودند. با 

ریح و توضیح مکمل اهداف علمی پروژه برای مصاحبه شونده گان، و وعده های که در زمینۀ محرم نگهداشتن و وجود تش

ذکر نه نمودن اسمای شان در گزارش این بررسی به آنها داده شده بود، برای بعضی از آنان مشکل بود که باالی صداقت این 

 یورزیدند تا به سواالت از نظر سیاسی پاسخ درست ارائه نمایند. بررسی باور داشته باشند. بنابرین بعضی از آنها سعی م

همچنان ادامۀ بحران انتخاباتی و بعضی از نشست های اجتماعی و مذهبی مانند ماه مبارک رمضان باالی پروسۀ این 

 ه انجام رساند. بررسی اثرگذار بود اما باز هم موسسه تالش به خرچ داد تا بررسی را در مدت زمان تعیین شده موفقانه ب

امتناع ورزیدن ادارات عدلی محلی از همکاری با ما در زمینۀ جمع آوری معلومات مربوط به بد دادن مانع  ،گذشته از این

که را قداماتی ادیگری در مقابل این تحقیق بود. این مسئله دانستن نظریات حکومت را در زمینۀ بد دادن و مقایسه نمودن 

 با آن به مشکل مواجه ساخت.اند بطه انجام داده شورا های محلی درین را

افغانستان که پنج ماه را دربر گرفت نیز  2102بالخره پروسه مزمن انتخابات ریاست جمهوری و شورای های والیت سال 

در مانعی بزرگی در مقابل راه اندازی این تحقیق بود، چون تعداد زیادی از کارمندان محلی بطور مستقیم یا غیر مستقیم 

 انتخابات دخیل بودند.  مربوط به مسایل
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 یافته های اساسی بررسی/تحقیق

  توافق کامل موجود است و همچنان معلومات دهنده گان کلیدی محل ها و جرگه ها شورا  11بین اعضای بیش از

 2110که تحت پوشش این تحقیق قرار گرفته بودند، ابراز داشتند که تعداد واقعات به بد دادن دختران از سال 

آنها  % از شورا ها و جرگه ابراز داشتند که11بدینسو بطور قابل مالحظه یی کاهش یافته است. نماینده گان تقریبا 

د. اما یافته های این تحقیق نشان میدهد که شتنبه بد دادن دختران در محالت شان هیچ اطالعی ندا قضایایدر مورد 

دادن دختران در بعضی ولسوالی های که تحت پوشش قرارداده شده بود، وجود دارد. معلومات بد هنوز هم واقعات 

% از افرادیکه با 01ها و جرگه ها را تائید مینماید. بیش از  بدست آمده طی این بررسی اظهارات نماینده گان شورا

ن در محل شان هیچ اطالعی ندارند؛ آنها مصاحبه صورت گرفت ابراز داشتند که آنها از واقعات به بد ددن دخترا

بوده واقعه به بد دادن دختران در محل شان  01% از مصاحبه شونده گان اظهار داشتند که آنها ساالنه شاهد 1اما 

 اند. 

  واقعات به بد دادن دختران برای فامیل های که آنها دختر را به بد میگیرند یک نوع تاثیر روانی داشته و این را

از مصاحبه شونده گان مدعی بودند که گرفتن پول یا انواع دیگر جبران جرم  یبرای شان افتخار میدانند. تعداد زیاد

 به این حد موثر نمیباشد.  

 در محالت، بیسوادی و رواج یافتن پروسه به بد دادن دختران رابطۀ وجود دارد.  کاری های مذهبی بین محافظه

% از مصاحبه دهنده گان هستند که به نظر آنها در ساحات شان تعداد واقعات به بد دادن 71شاهد ادعای ما بیش از 

د وضعیت تعلیم و تربیه و بلند رفتن سطح آنها به این نظر اند که بهبو ۀدختران کاهش یافته و تعداد قابل مالحظ

 سواد در بین مردم این واقعات را بیشتر کاهش میدهد.  

  بنابر ضعف ادارات دولتی، جوانب منازعات فامیلی موضوع را به شورا ها و جرگه ها محول میسازند. و این

. در رابطه با سوالی که از دادن دختران حکم میکنندگه ها برای حل منازعات فامیلی به بد شورا ها و یا جر

مصاحبه شونده گان در مورد علت اساسی به بد دادن دختران مطرح گردید، تقریباً نیمی از آنها به این باور بودند 

 که این یک راه حل مناسب و سادۀ منازعات میباشد. 

  نامشروع و یا فرار از بد دادن زمانی به عنوان یک میکانیزم حل منازعات استفاده میشود که قتل، رابطه جنسی

 منزل صورت گرفته باشد. سطح بلند فقر باعث میشود تا تعداد واقعات به بد دادن دختران افزایش یابد. 

  .مال امامان محلی میتوانند در زمینه تغییر دادن مفکوره مردم نسبت به این مسئله مهمترین نقش را بازی نمایند 

 

 

  



 
13 

 

 توصیه ها:

بعضی از توصیه های ذیل بنابر پیشنهادات معلومات دهنده گان کلیدی و مقامات حکومت محلی و بقیۀ آن بنابر یافته های 

 سروی مردم عام تهیه گردیده اند. 

  وزارت عدلیه(MOJ)  باید یکجا با قدرمندان غیر رسمی و مالامامان محل کار کند و برنامه های دادخواهی و

ق مساجد آغاز نمایند. چون متقاعد ساختن مردم محل در رابطه با تاثیرات ناگوار به بد دادن آگاهی دهی را از طری

دختران از طریق صحبت کردن از چشم انداز عصری حقوق بشر کار بس مشکل است، پس باید بر ناسازگاری آن 

 با اصول مذهبی تاکید صورت گیرد. 

 ه بد دادن دختران را از طریق شورا ها و جرگه ها ثبت ادارات یا ریاست های عدلی و قضایی باید قضایای ب

نمایند. ثبت و راجستر نمودن چنین قضایا در زمینه دریافت عوامل اجتماعی این قضایا و طرح میکانیزم ها 

 جلوگیری کننده از این قضایا کمک میکند. 

 داشتند، بررسی گردد. جرایم  اگر الزم باشد، گزینۀ مجازات اشخاصی که در پروسه به بد دادن دختران اشتراک

چون سطح فقر در مناطق روستایی افغانستان بسیار بلند و عاری از حساسیت  دی میتواند درین زمینه موثر باشدنق

 های مذهبی و محلی میباشد.

  وزارت حج و اوقاف(MoHE)  نهاد دیگریست که میتواند در مبارزه علیه به بد دادن دختران نقش کلیدی را ایفا

ند. آنها میتوانند مالامامان محلی را دعوت نمایند و راه های را جستجو نمایند که آنها را در برنامه های نمای

 دادخواهی دخیل سازند. 

  به هماهنگ ساختن میکانیزم غیر رسمی حل منازعات با روش های که توسط نهاد های حکومت محلی بکار برده

میشوند، نیز نیاز است. چنین هماهنگی میتواند در دراز مدت در زمینۀ ساختن تاکتیک های غیر رسمی حل 

 شته باشد، کمک نماید. منازعات که با قوانین مدنی افغانستان و قانون اساسی افغانستان مطابقت دا

  به بد دادن دختران برای حل منازعات به سطح محل استفاده میگردد چون تعداد زیادی از شورا ها و جرگه ها به

طور انحصاری تحت تسلط مردان میباشد. در سال های اخیر تعداد زیادی از زنان تحت برنامه همبستگی ملی 

(NSP) د. زنان باید از طریق بلند نمودن صدای شان بر علیه نمونه عضویت شوراهای محلی را کسب نموده ان

 های از بی عدالتی های اجتماعی نقش دادخواهی کننده گان را ایفا نمایند.
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دهی شان بر برای طرح برنامه های دادخواهی و آگاهی  CLIP)(ابتکار آزاد و مدنی برای صلح موسسه سفارشات برای 

 بد دادن دخترانعلیه 

  ابتکار آزاد و مدنی برای صلح موسسه)(CLIP  بد دادن های دادخواهی خویش در مناطقی که باید به برنامه

 دختران در آن بیشتر مروج است، اولویت دهند.

  ابتکار آزاد و مدنی برای صلح موسسه)(CLIP  باید در زمینۀ هماهنگ ساختن برنامه های خویش با نهادهای

 محلی عدلی تالش نماید تا آنها را درین مسئله دخیل نماید.

 )(CLIP برنامه های خویش را با دخیل بودن مستقیم یا غیر مستقیم شورا های و رهبران با رسوخ محلی چون  باید

هماهنگ  حلی از طریق فراهم ساختن پاداش های مالی برای آنهامال امامان، ملک ها، اربابان و تشویق کارمندان م

 سازد.

 )(CLIP استخدام نمودن اعضای شورا ها را در برنامه های دادخواهی مدنظر گیرد چون آنها میتوانند این  باید

اهند در فعالیت ها را به وجه احسن انجام دهند. اکثریت اعضای شورا ها در مورد شرایط محل بهتر میدانند و میخو

 مقابل پاداش مالی این فعالیت ها را با کمال میل انجام دهند.

 )(CLIP برنامه های مشترک را با وزارت های عدلیه و حج و اوقاف هماهنگ سازند، چون موسسات غیر  باید

 دولتی و نهاد های جامعۀ مدنی نمیتوانند بدون رضایت و موافقت آنها به درستی فعالیت نمایند. 

 )(CLIP و دادخواهی شان دخیل سازند تا آنها عدم مطابقت بد دهی جوانان و زنان را در برنامه های آگاهی  یدبا

دادن با اسالم، قوانین ملی و بین المللی را همراه با گروپ های شان به مردم تشریح نمایند. این کار میتواند از 

های فوق العاده چون روز جهانی زن، روز طریق برنامه های اجتماعی چون برنامه های ورزشی و سایر برنامه 

 جهانی صلح و غیره انجام گردد. 

 )(CLIP فعالیت مشترک میان زنان و جوانان ولسوالی ها و والیات نزدیک  راه های وسیعروی فراهم ساختن  باید

 .تمرکز نماید تا ساحۀ دید شان در زمینۀ حقوق زنان و جوانان وسعت یابد
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 در افغانستاندادن فرهنگ و سابقۀ بد با  مختصر تمعرف

، و زیربنا های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تخریب نموده است جنگ های داخلی درازمدت در افغانستان

یافته های این . تاسیس گردیده است، این زیربنا ها را دوباره احیاء مینماید 1002حکومت دیموکراتیک که جدیداً در سال 

اکثریت مردم از بیکاری، عدم موجودیت امکانات رفاه عامه، ناامنی، عدم تامین نیازهای هم بررسی نشان میدهد که هنوز 

 . اولیۀ زنده گی و غیره رنج میبرند
 

 

 

ع در این برای یک کشوری که با مشکالت نیازهای اولیه زنده گی مواجه است، توقع انکشاف نا ممکن نیست اما این توق

مرحله بیش از حد است. موجودیت مسایل مختلف اجتماعی در شرایط اجتماعی افغانستان، شدیداً به اصالحات اقتصادی نیاز 

کهنه ایکه مانع اصالحات اجتماعی در کشور پنداشته میشوند. چون افغانستان یک جامعۀ  عنعنات ۀدارد به خصوص در زمین

زنان را مورد هدف قرار داده و آنها را متضرر میسازند. این فعالیت های  ،موجود عنعناتپدر ساالر است، تعداد زیادی از 

که زنان را از  یشامل ختنۀ زنان، تغذیۀ اجباری زنان، ازدواج های قبل از وقت و سایر روش های نا معقول عنعنویمضر 

؛ عالقمندی به داشتن پسر، و تاثیرات آن تحریم های غذایی و والدت های سنتی ،کنترول نمودن باروری شان باز میدارد

میباشد.بین بردن نوزادان دختر، حاملگی قبل از وقت و قیمت جهیز روی دختر نوزاد؛ از
3
در جهان تعداد زیادی از کشورها  

مضر  عنعناتوجود دارند که ازین نوع عملکرد های مضر رنج می برند. افغانستان درین رابطه مستثنی نیست. اکثریت این 

ر نظام مرد ساالر افغانستان بطور عمیق ریشه دوانیده است. به علت جنگ طویل داخلی در کشور، تا جایی که به سنت د

افغانستان نتوانسته است خود را  هنوز باقیست؛اجتماعی مربوط میگردد و چنین عنعنات مضری که های اقتصادی و 

مضر میباشد که در آن زنان نوعی از دارایی پنداشته میشوند  عنعناتعصری سازد. سیستم ازدواج در افغانستان یکی ازین 

                                                           
3
 ، عملکردهای مضر سنتی باالی صحت طفل و مادر اثرگذار است:32فکت شیت شماره   

[http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet23en.pdf] 
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که در معامالت گوناگون اجتماعی در دست مردان قرار دارند. سیستم ازدواج در افغانستان اساساً بطور طبعی تنظیم میگردد 

وجود دارد. بدنامترین باشد،  جانبو کمتر مثال های از ازدواج برمبنای عاشقی یا ازدواج های که بر مبنای موافقت هردو 

% ازدوج ها در افغانستان به نحوی 81 – 01نوع ازدواج عبارت از ازدواج اجباری میباشد. چنین تخمین گردیده است که 

د. ازدواج های تعیین شده از لحاظ فرهنگ قابل قبول هستند، به زنان به ندرت حق داده میشود تا نازدواج های اجباری میباش

ده را رد کنند.عروسی های تعیین ش
4
این به چندین نوع به وقوع می پیوندد که یکی از آنها عبارت از ازدواج اجباری میباشد  

 باشد که بدون رضایت هردو جانب براساس فشار فزیکی یا عاطفی صورت میگیرد.یکه این عبارت از ازدواجی م
5

 

، افغانستان در زمینه بهبود وضعیت 2110بعد از سقوط رژیم طالبان و تاسیس یک سیستم سیاسی دیموکراتیک در سال 

و کمیسیون   (MoWA)زنان دستاوردهای چشمگیر داشته است. توافقات بن عمالً راه را برای تاسیس وزارت امور زنان 

غانستان با کنوانسیون محو تمام انواع خشونت علیه زنان اف 2111هموار ساخت. در سال مستقل حقوق بشر افغانستان 

(CEDAW)  .کمپاین های که توسط زنان افغان به همکاری متحدین بین المللی آن صورت گرفت،  در نتیجهملحق گردید

(، حق تعلیم، 22تصویب گردید، به شمول حق یکسان بودن در مقابل قانون )مادۀ  2112قانون اساسی کشور که در سال 

( شماری از حقوق اساسی مهم زنان را تضمین میکند. همچنان حکومت پالن کاری 28(، و حق کار )مادۀ 22و  21)مادۀ 

نافذ گردید و پالن های تحقق بخشیدن حقوق زن را  2118برای ده سال را تهیه نمود که در سال  (NAPWA)ملی زنان 

ندر" خالصه مینماید.برای رسیدن به دو هدف "توانمند سازی زنان" و "تساوی ج
6
اما بعضی از بررسی های اخیر نشان  

میدهد که موارد زیادی از ازدواج های اجباری و بد دادن به اندازه های متفاوت در تمام جوامع مناطق روستایی و شهری 

واج های اجباری و اما بعضی از مطالعات اخیر نشان میدهد که قضایای ازدافغانستان دربین تمام اقوام به وقوع می پیوندد. 

بد دادن فراگیر است و به درجات مختلف در جوامع، مناطق روستایی و شهری و تمام اقوام در افغانستان بوقوع می 

 7پیوندد.

این بررسی موارد بد دادن را به شیوه علمی و اکادمیک آن در بعضی از ساحات کشور به دو هدف بزرگ بازرسی میکند. 

در زمینۀ راه اندازی موثر برنامه های  (CLIP)با موسسۀ ابتکار آزاد و مدنی برای صلح  هدف نخست عبارت از همکاری

پالن دارد که بزودی بعد از تکمیل  (CLIP)دادخواهی و آگاهی دهی به منظور کاهش موارد بد دادن میباشد، چون موسسۀ 

گردیدن بررسی هذا برنامه خویش را در ساحات مورد نظر اعالن آغاز مینماید. هدف دوم این بررسی تهیه نمودن نظریات 

مهم پالیسی برای جوانب اساسی ذیدخل درین بررسی میباشد تا پالیسی های شان را برای برنامه های انکشاف اجتماعی در 

 به ویژه پالیسی های بهبود بخشیدن وضعیت زنان و محو خشونت علیه زنان در کشور، تهیه نمایند. افغانستان،

 

 

 

                                                           
4
  http://www.larsonjewelers.com/culture-and-history-of-arranged-marriages.aspx 

5
توماس، شریل. عروسی های اجباری و قبل از وقت: تمرکز روی کشور هایاروپای مرکزی وغربی و اتحاد شوروی سابق با قوانین انتخاب شده   

 p 2 ,تحده از کشور های دیگر، ملل متحد، مینیسوتا، ایاالت م
6
 p 7 ,، 3111حفظ حقوق زن در افغانستان. اکسفام،   

7
 p i ,، 2101دسمبر  9، عنعنات مضر و تطبیق قانون در زمینه محو خشونت علیه زنان در افغانستان، کابل، افغانستان، OHCHRیوناما،   
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 تحلیل و تجزیۀ یافته های بررسی

عنعنهو تالشهای سازمانی برعلیه این  دادن بددامنۀ قضایای   

از موضوعات حقوقی کمتر و یا هیچ آگاهی ندارند و از حقوقی که قانون اساسی کشور به آنها داده  اکثریت مردم افغانستان

ندارند. آنها از دسترسی به عدالت بطور مناسب است، مستفید نمیشودند. تعداد زیادی از مردم به ویژه در مناطق دوردست 

خویش که قوانین افغانستان به آنها میدهند، آگاهی پروسۀ کسب حقوق اساسی، مدنی و جنایی، یا سایر حقوق حقۀ بشری 

 ندارند. درین عرصه زنان بیشتر آسیب پذیر میباشند.

بر اساس یافته های این بررسی در ساحات مورد نظرعدم موجودیت فرصت های تعلیمی، مرد ساالری پایدار و عدم 

دسترسی به بعضی از خدمات رفاهی عامه جدیترین چالشی پنداشته میشود که زنان با آن مواجه میباشند. چارت ذیل چالش 

 زنان با آن مواجه اند: کمیهای را نشان میدهد که بطور 

  

، احساس آسیب پذیری نمایند. یکی دادنمضر سابقه مانند بد عنعناتاین مسایل زنان را وامیدارند تا در مقابل انواع مختلف 

ویژه برای زنان و بطور عموم برای همه افراد جامعه این است که آنها فرصت کم دارند تا ه از زیان های مسایل متذکره ب

 سطح جهان پذیرفته شده اند، آگاهی حاصل نمایند. در مورد بعضی از حقوق بشری که به 

( بدینسو از اهمیت آگاهی های قانونی در سراسر کشور آگاهی 2110حکومت جمهوری اسالمی افغانستان از بدو تاسیس )

دارد. به این سبب، یکی از کار های اساسی وزارت عدلیه فراهم ساختن آگاهی های عامۀ حقوقی برای شهروندان در 

کشور میباشد. سراسر 
8
 عدلیهبرنامه های مشخصی که توسط وزارت  از طوریکه طی این بررسی معلوم گردید برعالوه 

در ده ولسوالی و مراکز والیتی که توسط این بررسی تحت پوشش قرار گرفته بود، نهاد دیگر نیز  0فراهم گردیده اند، 
                                                           

8
 0، پ 3111ستراتیژی ملی آگاهی های حقوقی. وزارت عدلیه افغانستان،   
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ایل مختلف اجتماعی به شمول بد دادن برنامه های مختلف شناسایی گردید که در زمینۀ ارتقای آگاهی عامه در زمینۀ مس

 روی دست دارند. 

برنامه های دیگر دادخواهی برعلیه بد دادن که در والیت پنجشیر و چاریکار برعالوه از ساحاتی که تحت پوشش سروی 

امور زنان درین عرصه  قرار گرفته بود، نیز وجود دارند، که توسط حکومت به پیش برده میشوند. وزارت عدلیه و وزارت

بیشتر فعال اند. ستراتیژی های داد خواهی و آگاهی دهی آنها شامل برنامه های رادیویی و تلویزیونی و همچنان دایر نمودن 

 جلسات با بزرگان قریه، مالامامان و مردم عام میباشد. 

ر زمینۀ بازداشتن مردم از بد دادن نیز موفق در بعضی حاالت این برنامه های نه تنها در زمینۀ بلند بردن آگاهی ها بلکه د

بوده است. بطور مثال در والیت پنجشیر وزارت امور زنان سه دختر را که قرار بود قربانی بد دادن شوند، نجات داد.
9
در  

ریاست امور زنان یک شخص مسوولیت آگاهی عامه را به عهده دارد. وی بعضی اوقات به مکاتب ولسوالی رفته تا در 

نۀ جوانب منفی بد دادن صحبت نموده اطفال و جوانان را درین مورد آگاهی دهد. زمی
10

 

طوریکه این بررسی نشان میدهد، برنامه های آگاهی دهی در زمینۀ کاهش قابل مالحظۀ موارد بد دادن در ساحات تحت 

پوشش سروی موثر بوده است. معلومات احصائیوی ذیل ازساحات سروی شده این گفته راتایید مینماید.  گراف ذیل نظریات 

 هد که به مرور زمان در موارد بد دادن بودجود آمده است. پاسخ دهنده گان را در رابطه با تغییراتی نشان مید

% افرادی که تحت پوشش این بررسی قرارگرفتند، ابراز داشتند که موارد بد دادن در مناطق 71ارقام نشان میدهد که تقریباً 

رد بد دادن افزایش پیدا دهنده گان گفتند که موا پاسختن از  01تن  002% یا از 1.10شان در سالهای اخیر کاهش یافته است. 

 کرده است. 
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 )یک زن( رئیس امور زنان والیت پنجشیر  

10
 0/6/3112مصاحبۀ شخصی با مدیر بخش عدلیه، ولسوالی بگرام،  
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 عوامل اصلی بد دادن

% از پاسخ دهنده گان به این نظر بودند که این عمل زمانی به عنوان یک 22زمانی که در مورد عوامل اساسی بد دادن پرسیده شد، 

% از آنها به این نظر بودند که این یک 12راه حل موثر صورت میگیرد که در بین دو خانواده منازعه تند و جدی وجود داشته باشد. 

ات باشد. تعداد باقیمانده جواب دهنده گان از فاکتور های چون تجاوز جنسی، مقاربت جنسی نامشروع، راه حل آسان برای منازع
 دعوی ها باالی دارایی ها و غیره را به عنوان علت اساسی بد دادن یاد آوری نمودند. 

 

 

 

بد قضایای به اساس یافته های سروی و معلومات دهنده گان اساسی و اعضای شورا یک تعداد عوامل شاید باعث گردد تا 

عبارتند از مسایلی چون از  دادن دادن دختران در افغانستان ادامه یابد. بر اساس یافته های این سروی علت های اساسی بد

بین جوامع، ایجاد یک میکانیزم سادۀ حل منازعات، جلوگیری از خونریزی میان برداشتن دشمنی ها و منازعات مزمن در 

های بیشتر در بین هردو جانب منازعه، قضایای تجاوز جنسی، و سرانجام زمانی که یک دختر از منزل فرار میکند. ارزش 

و مذهبی نیز در زمینه های کمتر اجتماعی که به دختران داده شده است، دشمنی های قبیلوی، و عدم آگاهی از قوانین مدنی 

بد دادن در بین مردم کمک میکند. یک تن از معلومات دهنده گان کلیدی اظهار داشت: "دو علت عمده وجود واقعات ادامه 

زمانی که یک عضو یک خانواده توسط یک عضو  –دارد که دختران به بد داده میشوند. نخست حل موثر قضایای قتل 

ر آنصورت آنها غرض حل این مسئله به بد توسل میجویند. علت دوم آن سطح پائین سواد در بین خانوادۀ دیگر کشته میشود د

."مردم و نادیده گرفتن ارزش زنان در جامعه میباشد
11
  

در صد از مردم عام به این باور اند که راه حل ساده منازعات  11از یافته های این سروی نیز چنین نتیجه بدست آمد. بیش 

ست که باعث به بد دادن دختران در جامعه میشود. طوریکه این بررسی نشان میدهد، عالوه بر تالش های مزمن فکتوری

مستقیم حکومت و جامعۀ مدنی برای انکشاف اجتماعی در افغانستان، تاثیر برنامه های انکشافی مختلف مانند بهبود وضعیت 

مضر چون بد موثر بوده اند. به طور  عنعناتئین آوردن سطح تعلیم و تربیه و رسانه های عامه در افغانستان در زمینه پا
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 3/0/3112مصاحبه شخصی با رئیس امور زنان والیت پنجشیر،   
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به بد دادن دختران تا حد زیادی تقلیل یافته  قضایای% از مردم به این نظر بودند که تعداد 01مثال درین بررسی بیش از 

 ن میباشد. بخصوص دخترا ،% به این باور بودند که علت چنین کاهش عبارت از دانش و سواد عامه71است، و تقریباً 

 بد در ساحات مورد نظر قضایایوسعت 

بدست آوردن یک تخمین دقیق در زمینۀ وسعتی که در آن دختران به بد داده میشوند، در افغانستان کار بسیار دشوار است، 

است. رد بطور رسمی توسط ادارات دولتی، موسساتی غیر دولتی یا نهاد های جامعۀ مدنی ثبت نگردیده اچون تعداد چنین مو

به همین ترتیب جرگه ها و شورا های محلی تعداد منازعاتی را که حل و فصل نموده اند، ثبت نه مینمایند. اما بر اساس 

داده شده توسط مامورین محلی، نماینده گان جامعۀ مدنی در ساحات تحت پوشش سروی و نماینده  یمعلومات و تخمین ها

% کاهش یافته است. 81د موارد بد دادن در جامعه طی دو دهه در حدود گان جرگه های محلی و مفسرین اجتماعی تعدا

طوریکه مدیر عدلیه ولسوالی سالنگ والیت پروان اظهار داشت: "من از چندین سال بدنسو درینجا زنده گی مینمایم و هرگز 

شاهد کدام موردی از بد دادن نبوده ام" 
12

 

نظریات مردم عام در زمینۀ نماینده گان نهاد های جامعۀ مدنی،  حتی در ساحاتی که تحت پوشش این بررسی قرار گرفت

% پاسخ دهنده گانی که حتی در مورد یک 01اعضای شوراها و جرگه ها و مفسرین اجتماعی بیشتر شباهت داشت. بیش از 

د دادن در منطقۀ شان واقعه ب 1الی  0آنها شاهد % آنها گفتند که 11قضیه بد دادن هم در ساحۀ شان اطالع نداشتند. تقریباً 

 بوده اند. 
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 3/0/3112مصاحبه شخصی با رئیس امور زنان والیت پنجشیر،   
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با توجه به معلومات فوق این بررسی نشان میدهد که گزارشات کاهش قابل مالحظه در واقعات بد دادن از فکتور های ذیل 

ناشی گردیده است. نخست اینکه حساسیت و تصور منفی که در زمینۀ بد وجود دارد، هردو جانب منازعه را وادار میسازد 

مدیر بخش عدلیۀ ولسوالی گلدره اظهار داشت که وی در پنهان نگهدارند. ه را از افشا شدن در بین مردم عام که موضوع

بلکه  مورد دو قضیۀ بد دادن در ولسوالی گلبند والیت پروان مطلع گردیده بود، اما نه بطور مستقیم از جوانب دخیل در قضیه

اطالع دادند. بعداً وی فکر کرد که وضعت شاید بدتر ازین باشد و  از طریق باشنده گان دیگر آن محل از موضوع به وی

قضایای بد دادن ممکن در آن محل بیشتر بوقوع بپیوندد، اما مردم به خصوص جوانب قضیه نمیخواهند درین زمینه به 

چون آنها این را ادارات حکومتی یا سایر موسسات غیر دولتی که در مسایل احتماعی و حقوق بشر دخیل اند، اطالع دهند، 

ننگ میدانند که اگر مردم دیگر درینمورد چیزی بدانند. 
13

 

% از اعضای شورا ها و جرگه ها در ساحاتی که تحت پوشش این بررسی قرارگرفته بود به این باور 11باوجود این همه 

را نرسیده است. در حقیقت دادن در گذشته معمول بود، اما در سالهای اخیر هیچ اطالعی درین زمینه به شو بودند که بد

% اظهار داشتند که از زمانی که آنها در زمینه مسایل اجتماعی در محل شان اطالع حاصل نموده اند، هیچ موردی از بد 11

شورای که مورد بررسی قرار گرفت فقط سه شورای آن از مثال های بد در ساحۀ شان از  11در آن وجود نداشته است. از 

نمودند که طی دو دهۀ گذشته در محل شان بوقوع پیوسته بود. بطور مثال ملک قریه گلدرۀ در والیت  قضایای بد یاد آوری

سال بدینسو به عنوان ملک این قریه تعیین  02کابل گفت: "در بیش از سه دهۀ که من درین قریه زنده گی مینمایم و از 

گردیده ام، ما هیچ موردی از بد نداشته ایم". 
14

 

پاسخ دهنده گان، تعداد مشخصی از فکتور ها وجود دارد که میتوانند به عنوان فکتور های اساسی کاهش  به اساس نظریات

 از آن یاد آوری نمود. این فکتور ها در چارت ذیل طبقه بندی گردیده اند.  دادن موارد بد
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 بد دادنو ادامه  عوامل موجودیت

بررسی دریافت گردید که یکی از عوامل مهم بد دادن در ساحات مورد مانند چندین بررسی دیگر در زمینۀ بد دادن، درین 

ن رسمی مدنی کشور را نقص میکنند. بر نیتحقیق جدی از افرادی میباشد که قوا ۀنظر ضعف حکومت های محلی در زمین

رد پیگرد قرار اساس اظهارات ریاست امور زنان والیت پروان، ادارات دولتی نقص کننده گان قوانین و فامیل های را مو

نمیدهند که دختران شان را به بد میدهند. بنابرین ضعف ادارات دولتی علت اساسی موجودیت موارد بد دادن درین والیت 

میباشد. 
15
  

موجود موارد عامۀ جرایم قتل عامل دیگریست که به موجودیت موارد بد دادن کمک میکند. بر اساس بررسی که صورت 

تجربه که با آنها مصاحبه انجام داده شد، به شمول رهبران شورا های محلی و جرگه ها و  گرفت اکثریت از اشخاص با

ازین قضایا  ی، قضیه های قتل باعث ایجاد منازعات جدی میگردد که تعداد زیادنماینده گان ادارات دولتی مربوطهمچنان 

 دد. صرف از طریق به بد دادن دختر ازطرف فامیل قاتل به فامیل مقتول حل میگر

مثال مهم دیگری که باعث میگردد تا مردم به بد دادن دختران شان توسل ورزند، مقاربت های جنسی نامشروع بین دختر و 

در صد از موارد بد دادن دختران به همین علت بوقوع می پیوندد. زمانی  11پسر میباشد که بر اساس یافته های این بررسی 

باشد، خواه متاهل، باید دختر مجرد اربت جنسی مرتکب میشوند، فامیل پسر، خواه که یک دختر و پسر به عمل نامشروع مق

خویش را به فامیل دختر بدهد. درغیر آن منازعه بین دو فامیل ادامه خواهد یافت و حتی باعث دشمنی و دست زدن به 

جرایمی چون قتل خواهد گردید. 
16

 

گرفته شود، بد دادن محتملترین راه حل این مسئله میباشد. اگر یک همچنان وقتی یک دختر عاشق یک پسر شود و یا به زور 

دختر با یک پسر از خانه فرار نماید، فامیل وی هرگز به این دختر اجازه نخواهد داد تا دوباره به خانه برگردد، و بالخره 

پسر باید جریمۀ را بپردازد که بتواند پسر با دختر ازدواج خواهد نمود. اما قضیه با ازدواج این دختر به پایان نمیرسد. فامیل 

از طریق پرداخت پول حل نمایند، اما زمانی که را  رضایت فامیل دختر را فراهم نماید. بعضی از خانواده ها میتوانند مسئله

حل  خانواده دختر ثروتمند و قدرتمند باشد در آنصورت بیشتر محتمل است که مسئله باید از طریق بد دادن به خانواده دختر

 گردد. 

رفتن متفاوت بودن قدرت های فامیل ها در بعضی ساحات عامل دیگریست که خانواده ها را به توسل جستن به بد دادن یا گ

تحت فشار زیاد و استثمار فامیل های ثروتمند میدانند. حل منازعات را سیب پذیر اند و خود میکشاند. بعضی از فامیل ها آ

قیر بیشتر از طریق بد دادن محتمل است. این فکتور ها از ضعف ادارات دولتی نیز ناشی بین خانواده های ثروتمند و ف

 میشوند که نمیتوانند امنیت را تامین نموده و دسترسی کافی به عدالت را در کشور فراهم سازند. 

ره...( برنامه بدینسو بعضی از وزارت های حکومت افغانستان )وزارت عدلیه، وزارت امور زنان، و غی 2110از سال 

های آگاهی دهی در زمینۀ قانون و حقوق بشر داشته اند؛ اما اشخاص مجرب اجتماعی و سایر مصاحبه دهنده گان کلیدی در 
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این بررسی به این نظر بودند که فکتور دیگری که به توسل جستن به بد دادن کمک میکند عبارت از عدم آگاهی عامه از 

شده اند و اجازه ندارند تا در برنامه های اجتماعی،  هانی که بیسواد و به حاشیه راندزنحقوق اساسی میباشد. به خصوص 

تعلیمی و فرهنگی اشتراک نمایند، چنین فکر میکننند که قسمت آنها چنین است که آنها را به بد بدهند و یا مردان خانواده آنها 

که آنها حیوان یا دارایی آنها باشد حتی آنها را به عنوان نوعی حق دارند که در مورد زنده گی آنها تصمیم اتخاذ نمایند مثل این

 از پول رایج در جامعه مورد استفاده قرار میدهند. 

بخشیدن وضعیت تعلیم و تربیه، بخصوص برای دختران، نقش عمده را  بر اساس اظهارت اکثریتی از پاسخ دهنده گان بهبود

چنانچه یافته های این سروی نشان میدهد یکی از عمده ترین چالش ها در مقابل  دادن ایفا مینمایند. بدقضایای  درزمینه کاهش

 دختران عبارت از موانع گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سنتی در مقابل تعلیم و تربیۀ آنان میباشد.

 حل یک منازعه به منظورنظریات مردم محل در زمینه عالقمندی به گرفتن بد 

حل بدیل یک منازعه مردم به دادن یا گرفتن بد عالقمندی نشان میدهند. بعضی از بزرگان  چندین علت وجود دارد که برای

قریه و اعضای شورا به این نظر اند که گرفتن یک دختر به عنوان جبران و حل یک منازعه جدی چون قتل ویا و موسفیدان 

میکنند که این مناسبترین شیوه انتقام است که آنها فرار دختران از منزل از نظر روانی مردم را قانع میسازد، چون آنها فکر 

میتوانند از جانب مقابل بگیرند. پول یا سایر شیوه های مالی مجازات مانند گرفتن یک دختر از فامیلی که مرتکب جرم 

 گردیده است، موثر نمیباشند.

سایر شیوه های حل منازعات به بد به سطح بلند بیسوادی و عدم آگاهی از قوانین اسالمی علت دیگریست که مردم نسبت 

ترجیح میدهند. تعداد زیادی از مال های که با آنها مصاحبه صورت گرفت چنین اظهار داشتند که اگر مردم دادن یا گرفتن 

میدانستند که بد مخالف ارزش های اساسی دینی است، آنها تا این حد ازین طریق برای حل منازعات شان استفاده نمیکردند. 

پول برای حل یک منازعه که از حد تعدادی زیادی از مصاحبه شونده گان به این نظر بودند که پرداخت بیش از  همچنان

توان مردم بلند است، نیز باعث میشود که فامیل های بی بضاعت منازعات شان را از طریق دادن دختر شان حل و فصل 

 نمایند.

ا نیز در بعضی ساحات باعث افزایش بد گردیده است. چون بعضی اعتبار بیشتر و صالحیت غیر رسمی جرگه ها و شوراه

از شورا ها برای حل منازعات دارای منابع کمتر میباشند، آنها چون گزینه دیگری ندارند به بد متوسل میشوند. اعضای یک 

ر زمینه تصمیم شورا در والیت پنجشیر اظهار داشتند که: "ماموران غیر رسمی محل چون مالها، ارباب ها و شوراها د

گیری از صالحیت و قدرت زیاد برخوردارند، لهذا اگر راه دیگری برای حل منازعه نداشته باشند، شاید آنها به بد متوسل 

 "گردند، و بنابر قدرتی که دارند اکثر خانواده ها نمیتوانند در مقابل تصمیم شان اعتراض نمایند.
17
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 دادن شورای محل و مسئلۀ بد

در رابطه شورا ها و جرگه ها از گذشته های دور در افغانستان حیثیت نهاد های تطبیق کنندۀ قوانین عنعنوی را دارا هستند. 

شورا ها چرا باید گفت که این کار اکثراً از سوی شورا ها تسهیل میگردد. در نتیجه این بررسی دریافت گردید که  دادن با بد

 ند و آنها در مورد بد چی نظر دارند. دارای چنین قدرت اجتماعی میباش

شورا ها موثر اند و به عنوان نهاد های محلی به موجودیت شان ادامه میدهند چون آنها میتوانند مسایل محلی را بدون 

% از اعضای شوراها که با آنها مصاحبه صورت 71مصارف هنگفت مالی به زودترین فرصت حل و فصل نمایند. تقریباً 

و همچنان ترس و عدم اعتماد مردم باالی در ادارات دولتی شتند که بنابر موجودیت فساد و رشوه ستانی گرفت اظهار دا

دولت، ادارات عدلی دولتی از حل و فصل مشکالت مردم عاجز هستند. برا اساس اظهارات یک مال در شهر چاریکار 

ت عدلی و قضایی دولت بی باورند. در بعضی موارد باالی ادارا ومرکز والیت پروان، "مردم باالی شورا ها اعتماد دارند 

ریاست های دولت نیز قضایا را جهت حل و فصل به شورا ها راجع مینمایند، چون این ریاست ها نمیدانند که منازعات 

پیچیده را در جوامع روستایی چگونه حل و فصل نمایند. 
18
یک فکتوری که توسط عضو شورا تذکر داده شد عبارت از  

 اقت شورا ها و بیطرفی و توجه یکسان آنها نسبت به هردو جانب قضیه میباشد.درک صد

یافته های این بررسی نشان میدهد که مسایل عمومی که به جرگه محلی راجع میگردد عبارتند از مسایل فامیلی چون طالق، 

% قضایای که به شورا 01منازعۀ زمین و آب و مسایل قرض دادن و قرض گرفتن بین اعضای جامعه میباشد. کمتر از 

های محلی راجع میگردند، قضایای جدی چون قتل میباشند. همچنان یافته های این بررسی نشان میدهد که دربین شورا ها و 

% اعضای شورا ها که با آنها مصاحبه صورت گرفت اظهار 71جرگه های محلی یک نوع رابطۀ مستقیم وجود دارد. تقریباً 

ا نتوانند هردو جانب قضیه را نسبت به راه حلی که پیشنهاد مینمایند قانع سازند، قضیه را به ادارات داشتند درصورتی که آنه

% آنها اظهار داشتند که تصمیم و فیصله شورا در رابطه به حل و فصل قضایا 11عدلی و قضایی دولت راجع میسازند. تنها 

گیری بیشتر به ادارات دولتی راجع سازند. زمانی که تصمیم نهایی میباشد و نیازی وجود ندارد که آنها قضیه را جهت پی

شورا جانبدارانه و بی جهت به نظر برسد، قضایای جدی از طریق یک نماینده محلی مردم و یا وکیل گذر به دولت راجع 

میگردد چون بعضی از قضای به قدرت بیشتر اجرایی نیاز دارند.
19
  

 اصول شورا ها در رابطه با حل منازعات

این بررسی نشان میدهد که اکثریت شورا ها و جرگه ها مدعی هستند که تصامیم آنها بر اساس قوانین شریعت و ارزش های 

% از نماینده گان شورا ها اظهار داشتند که یکی از 01سنتی استوار است که نتایج قوی در زمینه آشتی اجتماعی دارد. تنها 

 سمی مدنی افغانستان تشکیل میدهد. پایه های اساسی قضاوت آنها را قوانین ر
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 منازعاتی که از طریق بد دادن حل و فصل میگردد

بر اساس اظهارات اکثر شورا ها و جرگه ها مسایل بزرگی که باید از طریق بد دادن حل گردند، عبارت از قضایای قتل، 

اشد. اما اعضای شورا ها در رابطه به فرار دختران از منزل، مقاربت های جنسی نا مشروع و به زور گرفتن دختران میب

عملی نمودن این میکانیزم نظریات مختلف دارند. یک چهارم شوراهای تحت پوشش این بررسی قرارگرفتند، بددادن نه تنها 

حالل مشکالت نیست بلکه چنین منازعات را در بین نسل های بعدی مردم دوامدار هم میسازد. نماینده بازار ولسوالی 

والیت کابل اظهار داشت که وی از قضایای را دیده است که سال ها قبل اتفاق افتاده و بد دادن مشکالت مردم  میربچه کوت

را بیشتر و دوامدار ساخته است است.
20

 

 عدم پایداری حل منازعه از طریق بد دادن

اگرچه بد دادن در مناطق زیادی یکی از موثرترین راه حل های منازعات پنداشته میشود، قضایای عملی این بررسی نشان 

میدهد که این عنعنه ممکن نیست که مشکل را از ریشه حل نماید. بعضی اوقات وقتی یک قضیه از طریق بد دادن حل 

وده است. بالخره هیچ یک از جوانب خوش نخواهند بود که یک گردیده، در عین زمینه قضیه و مشکل دیگر را ایجاد نم

دختر از طریق جبر و فشار خانواده اش را ترک نموده و به خانوادۀ دیگر رفته و مشکالت فامیلی زیادی را ایجاد نماید. در 

ر مهاجرت بعضی حاالت حتی تا زمانی که دختر چشم از جهان بپوشد و یا یک جانب قضیه از محل خویش به محل دیگ

نماید، احساس شرمنده گی برایش باقی می ماند. بطور عموم هردو جانب منازعه در یک محل یا قریه به زنده گی شان ادامه 

میدهند، به این معنی که آنها در بسیاری از گردهمایی های اجتماعی و مذهبی بطور دوامدار باهم مقابل میشوند که باعث 

ان میشود. به اساس نظریات رئیس امور زنان والیت پنجشیر بد دادن هرگز مشکل را از ادامه تنش ها و تحریک ها بین ش

ریشه حل نه مینماید، بلکه برای مدت کوتاه قضیه را خاموش میسازد، و د شمنی حقیقی الی دو یا سه نسل آینده در بین فامیل 

هایشان ادامه پیدا میکند. 
21
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 بد دادن و شریعت اسالمی

شورای آن بد دادن را کامالً رد  01علوم گردید از جملۀ تمام شورا های که با آنها مصاحبه صورت گرفت، طی این بررسی م

کردند. علت اساسی آن این بود که بد دادن عملیست خالف ارزشهای اسالمی و شریعت. آنها این عمل را حرام میدانند که از 

 نگاه شریعت منع گردیده است.  

شورای دیگری که با آنها مصاحبه صورت گرفت در مقابل بد دادن اندکی نرمتر بود، اما زمانی که این عمل را  01نظریه 

از نظر شریعت بررسی میکردند، آن را جایز نمیدانستند یعنی میگفتند که از نظر اسالم مجاز نیست. نظریات این کتگوری 

بد دادن دارند، هنوز هم درین مورد اندکی شک دارند و نمیخواهند که مانند نشان میدهد باوجود نظریۀ منفی که در مقابل 

 کتگوری اول بد دادن را کامالً رد نمایند. 

مصاحبه شونده( با پاسخ های تاحدی مبهم بد دادن را رد کردند، مثالً مالامام ولسوالی سالنگ والیت پروان چنین  27باقی )

ظر قوانین اسالمی خوب نیست" گفت: "من فکر میکنم که این عمل از ن
22
اما در رد نمودن بد دادن از نظر شریعت اسالم تا  

حدی شک و تفاوت موجود است، تقریباً اکثریت مطلق مردمی که مصاحبه گردیدند به این امر موافق بودند که بد دادن یک 

موجودیت شک در رد نمودن بد دادن نزد عملیست که از نظر قوانین مدنی و قانون اساسی افغانستان ممنوع میباشد. اندازه 

بعضی افرادی وجود دارد، که بد دادن را در بعضی موارد مشخص راه حل منازعه میدانند. این نظریات توسط مصاحبه 

% از پاسخ دهنده گان بد دادن را از 0دهنده گان این بررسی تایید گردید. زمانی که در مورد بد دادن پرسیده میشد، کمتر از 

 ریعت اسالمی جایز میدانستند. نظر ش

 

% از مصاحبه شونده گان این بررسی به این مسئله موافق بودند که دختران حق دارند تا در زمان 81در عین زمان تقریباً 

 انتخاب همسر برای شان با آنها مشوره صورت گیرد.

                                                           
22

 31/7/3112مصاحبۀ فردی در ولسوالی سالنگ والیت پروان   

1

Legitimate 19

Illegitimate 592

Don’t know  36

No Answer 12

19 

592 

36 12 
0

100

200

300

400

500

600

700

N
u

m
b

e
r 

o
f 

Su
rv

e
ye

d
 P

e
o

p
le

  

People Views of Practice of BAD in accordance to Islamic Sharia 

in Areas Covered Under this Study  



 
27 

 

 

زمان انتخاب همسر برای شان با آنها مشوره صورت  اکثریت مردم بطور گسترده به این نظر بودند که به دختران حق میداد تا در

گیرد، اما در آن منطقه در عمل چنین کاری صورت نمیگرفت. بر اساس جواباتی که مصاحبه شونده گان ارائه نمودند، بیشتر از 

% از عروسی ها بر اساس 31% از عروسی ها مطابق به خواست اعضای فامیل و اقارب نزدیک صورت میگرفت، صرف 01

 رضایت و خواست یک یا هردو شریک زنده گی صورت میگرفت. 

 

 چارت ذیل معمولترین روش های تنظیم عروسی را در ساحاتی که بررسی گردید، نشان میدهد:
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 نتیجه گیری

در جامعه افغانی که اصول، ارزش ها و قوانین عنعنوی بر معامالت اجتماعی حکمفرما است، بسیار مشکل و وقت گیر است تا 

حمایت میگردند و یا هم به آنها اصالحات و انکشاف اجتماعی را بوجود آورد. بعضی ازین اصول و قوانین توسط اقشار حاکم جامعه 

مضر مانند بد  عنعناتته های این بررسی در زمینۀ وارد آوردن تغییرات مثبت در ماهیت بعضی از یافجنبه دینی داده شده است. اما 

 دادن کمک میکند. 

را نشان میدهد. گرچه علت مشخص این مسئله هنوز روشن  دادن بدقضایای بررسی ما گرایش مثبت در رابطه به کاهش 

از دولت فعلی و نظام واند از جمله فکتور های اساسی آن باشد. اما بهبود وضعیت زنان و بلند رفتن سطح سواد میت، نیست

سیاسی افغانستان انتقادات زیادی وجود دارد؛ اما افغانستان نیز طی دهۀ گذشته در سکتور های مختلف شاهد بهبودی و 

ردد که در اصالحات زیادی بوده است. امید میرود که اصالحات در سکتور اجتماعی تاثیر خوب داشته باشد و باعث گ

 آسودگی  ،سالهای آیند شمار قضایای بد دادن کاهش یابد. لهذا مهم است که تاسیسات دولتی در زمینۀ انکشاف اجتماعی، سواد

 زنان و برنامه های آگاهی عامه سرمایه گذاری نمایند. و رفاه 
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 تماس

 CLIP)(موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلح  

 افغانستان -قلعه فتح هللا، سرک چهارم )به سمت راست(، خانۀ شماره ........، کابل

 infro@clip.org.af/www.clip.org.af/  119121220012شمارۀ تماس: 

 

( مجاز CLIPنشریه ها به مقاصد بازرگانی بدون موافقت تحریری موسسۀ ابتکار آزاد و مدنی برای صلح )استفاده از تمام 

 .نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل های که درین گزارش فراهم گردیده است توسط تیم تحقیق صورت گرفته است و موقف رسمی موسسۀ ابتکار آزاد و مدنی برای 

 توانمندی را منعکس نمیسازد.( یا موسسه CLIPصلح )
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