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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٣/ ٤/٦                          کانديد اکادميسين سيستانی                                                                  

  

  !بايد محکوم کرد را "خشونت عليه زنانمنع "تعليق قانون 
  

دای اعتراض خود را  می،خانم دانشمند وبا احساس افغان، خانم شيما غفوری ، ضمن مقالتی ص٢٩در تاريخ 

عليه تصميم نابجای پارلمان افغانستان بلند کردند واز ھمه رسانه ھای ونھاد ھای مدافع حقوق بشر تقاضا نمودند تا در 

خوشبختانه سايت آسمائی برمبنای آن . برابر اين تصميم عقبروانۀ پارلمان صدای اعتراض وانزجار خود را بلند نمايند

تمام افراد آگاه وچيزفھم و سازمانھا ونھادھای مدنی بدست نشر سپرد که ميتوان ليست طويلی تقاضا، فراخوانی عنوانی 

ازدانشمندان،سياستمداران،شاعران، ھنرمندان، سازمانھا سياسی ونھادھای مدنی را در ھمسوئی با آن فراخوان 

، صالحه وھاب واصل، در مقالتی خانم بيدار وقلم بدست ديگر آفغان ًاقباعمت. درآسمائی  ديد واحساس خوشنودی کرد

محققانه  ومستدل خويش برعملکرد نابخردانۀ اعضای بھانه جوی پارلمان نقدی مستند نوشته اندکه در پورتال افغان 

جرمن در دريچۀ نظرخواھی قرارگرفته است و با خواندن آن ميتوان به عمق فاجعۀ قانون نافھمی وقانون نشناسی 

  .پارلمان پی برد
  

" منع خشونت عليه زنان"قانونرنامه ھای ننگين پارلمان افغانستان دراين اواخر،به تعليق در آوردن يکی ازکا

با آنکه اين قانون ولو تصويب ھم شود،ھيچگونه تاثيری برکرکتر خشن مردان خودخواه . مظلوم افغانستان است

 که م� و روضه خوان وپيشوای مذھبی،اگر افغانستان نخواھد داشت، اما اين عمل پارلمان برای زنان افغان  نشان داد

وکيل پارلمان ھم شود،بازھم بيسواد و بيخبر از نياز عصرو زمان تشريف داردو به بھانه دفاع ازدين، سعی خواھد 

کرد تا چون سدی آھنين جلو پيشرفت ورشد ذھنی وفکری وآزادی و حق تحصيل وحق کار وحق انتخاب زن را در 

را که زن با تعليم وآموزش علوم معاصر ميتواند به حقوق و وجايب خود وخانواده درجامعه زندگی از وی بگيرد ، زي

  . به آنچه در فوق ذکرشد، دسترسی پيدا کنداستعدادخودپی ببرد وبا تکامل شخصيت ورشد 
  

Mيت  افغانستان، به استثنای عدۀ معدودی ، مصداق  ھمان سخن تلخ اما دقيق م�ل جويا نماينده جسوروپارلمان

او پارلمان را به (فراه را دارد که برسر آن سخن عضويت خود را در آن محل از دست داد ولی از قول خود برنگشت

انتقادگر افغان در ک�م برخی از شعرای شجاع اکنون نيز عين سخن م�لی جويا راميتوان ). طبيله تشبيه کرده بود

 خران،لنده غران ،جانی واکر نوشان، رشوت: لمان را جايگاهدرمحافل شعرخوانی ويا از طريق يوتيوب شنيد که پار

  . قاچاق بران مواد مخدر و نوکران حلقه بگوش کشورھای خارجی مينامند معامله گران و خوران،
   

 ب�ه زن�ان  من�ع خ�شونت علي�ه زن�ان ازجان�ب رئ�يس جمھ�ور حام�دکرزیقانونتخمين چھارسال قبل خبر تصويب  

ضمن محفلی به تعدادی ) ٢٠٠٩اکتوبر٢۴(مورزنان افغانستان خبرانفاذ اين 4يحه را درروز وزيرا. افغان مژده داده شد

از خانمھای دعوت شده  اعFم داشت واظھارخوشوقتی نمود که اين 4يحه تا ح�دودی از حق�وق زن�ان در براب�ر خ�شونت 

م�ا : در كنگره امريکا گفته ب�ود ) ونيكارولين مال( گذار امريكايي قبل ازنشراين خبر،  يک قانون. جلوگيری خواھد نمود

منع خشونت عليه زنان كه در پارلمان افغانستان در انتظار تصويب ) قانون(   ساعت گذشته مطلع شديم كه 4يحه٢٤طي 

  . است ، قرار است به امضاي پرزيدنت كرزي برسد

ھRاي بھداشRتي  دي زيرسRاخت  در طول سه دھه جنگ داخلي در افغانRستان كRه بRه نRابو قانونگذار امريكايي گفت،

مادران در افغانستان پس از كشور افريقايي سيرالئون دومين كشور از . اين كشور انجاميده حقوق زنان پايمال شده است

  . لحاظ مرگ و مير ھستند

در حRالي كRه ايRن رقRم در . دھRد در افغانستان از ھر ھRشت زن يRك تRن ھنگRام زايمRان جRان خRود را از دسRت مRي

ھRاي اوليRه و اساسRي  ھRا نيRز در صRورتيكه زنRان بRه مراقبRت  تن اسRت و حتRي بيRشتر ايRن مRرگ٤٨٠٠ تن در امريكا يك

  . زايمان دسترسي داشته باشند، قابل جلوگيري است



  
 

 

  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. به ھمکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه 

 .د خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

يدني  جRان  بRه دليRل سRوء تغذيRه يRا فقRدان آب آشRامانه تنھRا كرد، زنان در افغانستان  امريكا  اضافه عضو كنگره

جRRRان خRRRود را از دسRRRت مراکزصRRRحی  آنھRRRا بRRRه دليRRRل فقRRRدان تجھيRRRزات مراقبRRRت در ،بلکRRRه نددھ خRRRود را از دسRRRت مRRRي

  . دھند ھاي پي در پي در سنين بسيار جوان جان خود را از دست مي  آنھا به دليل زايمان ًع�وتا.دھند مي

كنفرانس اين   سفير افغانستان در امريكا در با ھمراه آقای فاطمی کهافغانستانه  وزير صحت عامدرھمان وقت،

 كRRه برمبنRRای ايRن MيحRRه مردانRRي كRه زنRRان را از تحRRصيل، كRRار و مطبوعRاتی حRRضورداشت، بRRرای حRضار اظھارداشRRت

   ".ا شش ماه حبس مواجه خواھند شدببھداشتي محروم كنند صحی وھاي  مراقبت

شود که مردان خانواده انواع مختلف خشونت   باعث مي" غيرت"و " ننگ"، احساساتی چون در بسياري حاMت 

 وي  انوادهگيRرد، خR در برخي حاMت، ھرگاه زنRي مRورد تجRاوز قRرار مRي. را عليه زنان در درون خانواده اعمال نمايند

زن يRRا دخترمRRورد  مRRتھم، دسRRت بRRه قتRRل مجRRازاتدانRRسته بRRه جRRاي رجRRوع بRRه مراکRRز قRRضايي و" ننRRگ"ايRRن مRRساله را 

 . زنند ميتجاوز

ھاي اجباري و تجاوز جنسي عليه زنان، از جمله مRوارد  ھا، توھين نمودن، ازدواج و کوب در درون خانوادهلت 

  .خشونت خانوادگي نوع معمول خشونت عليه زنان است. باشند  ھاي رايج در افغانستان مي خشونت

ه خودسRRوزی  حادث١٠٠RRاز قRRول  وزارت صRRحت  عامRRه افغانRRستان از  بRRی بRRی سRRی ،٢٠٠٩نRRومبر٢۴درتRRاريخ  

 ۶۴ :امين فاطمی، وزير صحت افغانستان در يک نشRست خبRری گفRت به اين ارتباط،.خبر دادزنان تا آن تاريخ عمدی 

 مورد در شھر کابل، و بقيه موارد در ديگر مناطق افغانستان بRه ثبRت ١٧مورد از اين خودسوزی ھا در شھر ھرات و 

 ھRرات خبRر صد مRوارد خودسRوزی در ميRان زنRان در ١٠افزايش پيش از اين مقامات محلی در ھرات از  .رسده است

 .داده بودند

ازوداج ھRای اجبRاری و .تند درصد زنان افغان دچار افسردگی و مشک�ت روانی ھس٦٨ تا ٦٠به گفته فاطمی، 

ان با ، خشونت فيزيکی و دعوا ھای خانوادگی، از عمده ترين مشک�تی است که زنان و دختران در افغانستتقبل از وق

  .آن مواجه ھستند

را زنRان تRشکيل % ١٣ ، ھزار معتاد به مواد مخRدر در افغانRستان٥٠٠ از يک ميليون و : فاطمی ھمچنين گفت

 .می دھند که به گفته او، اين موضوع ھم تا حد زيادی زمينه ھای افسردگی را برای زنان فراھم کرده است

رت امRRور زنRRان و چنRRد نھRRاد ديگRRر قRRانونی را بRRرای کRRاھش امRRين فRRاطمی گفRRت وزارت صRRحت بRRا ھمکRRاری وزا

او افزود که اين قانون زمانی که اعضای شورای ملRی در تعطRي�ت .خشونت عليه زنان در افغانستان تدوين کرده است

/ ٢۴ب  bbc.(تابستانی بودند، از سوی رئيس جمھوری تائيد و امضا شده، اما بايد بRه تRصويب شRورای ملRی ھRم برسRد

٢٠٠٩/ ١١(  

تطبيRق قRوانين حمRايتي از " به عنوان روز جھاني محRو خRشونت عليRه زنRان، در کابRل بRا شRعار ، نوامبر٢٥روز

 زنRان افغRان و تعRدادي از  ي کميRسيون مRستقل حقRوق بRشر، شRبکهاز سRو" بختي خانواده زنان تضميني است براي خوش

  . نھادھاي مدني، تجليل گرديد

قانون منع خشونت عليه زنان، از ھمان تاريخ توشيح تا کنون درمرکز ووMيات بگفتۀ وزيرامور زنان افغانستان،

از سوی نھاد ھای عدلی وقضائی مدنظرگرفته شده و مطابق آن عمل شده است، چرا اين قانون تا حال با متون شرعی 

  مغايرت نداشت ، ولی حاM به بھانه مغايرت با شريعت از سوی پارلمان به تعليق سوق داده شد؟

ًوزيرامور زنان حتما ميدانند که در چھارسال قبل ھم شRريعت ھمRانی بRود کRه امRروز اسRت،ولی در آن وقRت در 

مقابRRل آن از سRRوی ھRRيچ نھRRادی مخالفRRت نRRشد، واکنRRون مخالفRRت ميRRشود، پRRس بRRه نظرميرسRRد کRRه افغانRRستان در آن وقRRت 

يب قانون منRع خRشونت عليRه زنRان، مRشکلی مشک�تی که امروز با ھمسايگان خود دارد، نداشت، وبنابرين مشکل تصو

است که ازخارج ديکته شده وميشود وھدف آن اينست تا حکومت افغانستان را در اذھان جامعه جھانی، نھاد ھای مدافع 

حقوق بشر وحقوق زنان وطبقۀ مظلوم زنان افغانستان محکوم کند وتحت فشار بگRذارد تRا از امRضای معاھRدۀ امنيتRی بRا 

  .سازدامريکا منصرف 

نان، تاسرحد ز از جنبش   و محکوم کرد راافغان "خشونت عليه زنانمنع "تعليق قانون پس بايد مشی 

             !پيروزی در امر حصول حقوق شان حمايت کرد

  ٢٠١٣/ ٦/ ٤پايان 


