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 دفاع ازحقوق وکرامت انسانی زنان مظلوم افغانستاندر

هجری شمسی بافرمان تقنینی رئیس جمهور نافذ  1۲۱۱سرطان  2۲قانون منع خشونت علیه زنان راکه در  اخیرا  

، قبل تنظیم شده برحسب سناریوی از پارلمان مطرح ساختند و مجلس ولسی جرگه   جرا میباشد درالمرعی  گردیده و

در ضدیت با این قانون در حقیقت زن  اخالف مالی لنگ موقف ارتجاعی شان را آشکارا و وکال به مثابه   یک عده از

 کرامت انسانی زنان به نمایش گذاشتند.  و واال دشمنی را با مقام ستیزی و

نقض تمامیت  ین قانون  مذبوحانه تالش مینماید تاطرح اروز با  امت دولت دراین شب وذعه اظهرومن الشمس است ک

به سرنوشت کشورشان   دود نموده اذهان مردم را ازحقایق تلخ مربوطه را خاک وهای شان معامله گری ارضی و

  ۹۲کم ماده ت رهبری مجلس ولسی جرگه برخالف حأاست که درتبانی با هی سیاسی دسیسه  یک  و منحرف سازند

جریان است تا ازین قانون پیراهن حضرت عثمان  تالش در ست.طرزالعمل داخلی مجلس انجام یافته ا قانون اساسی و

تجاوز برابر در  بخاطر مصالح کشور ملت که دااحتقرب  همبستگی و .در جامعه آشوب را برپا نمایند )رض( ساخته و

 ند وه اپولدار گردید ، وکیل وتحت سیطره غرب که در ن آقایانسم پاشی نمایند. ای ده وپاکستان بوجود آمده صدمه ز

بیت المال میباشند، با فرصت طلبی اکنون که  غاصب حقوق مردم و غصب زمین شامل و تعداد شان در لست مافیای

پاسداران ذهنیت قرون اوسطائی  ، میخواهند به مثابه  ان موجودیت نظامی غرب آغاز یافتهمعکوس زممحاسبه  

 .جهاد چراغ سبزبه طالبان بدهند یوبنیادگرائ

کرامت انسانی زنان  دفاع از احترام به مقام واالی زنان و لیت وؤوانان افغان دراروپا با احساس مسانجمن حقوقد

            :     ظلوم افغان خاطر نشان مینماید کهم

برابر زنان که طی  سطح قانون برروی کاغذ اقدام است در مقابله با خشونت گسترده در ـ قانون منع خشونت الاقل در 

ه روز دامنه آن متاسفانه روزب سالهای اخیرکه منجر به حوادث بسیار تراژید وهولناک گردیده و

رزشهای انسانی واسالمی است که درصورت محتوی قانون دارای ا پنداشته میشود. درسراسرکشورگسترش مییابد،

       تطبیق یک بخش ازمصائب زنان کاهش خواهد یافت.             

ایان ازکدام با انگیزه سیاسی وزن ستیزی میباشد. معلوم نیست که آق برابر این قانون بسیارعام و در ـ استدالل آقایان  

که خوردن قلب سرباز  ـ شریعت القاعده ـ شریعت طالبانی ـ شریعت قم دیوبندی ـ شریعت :نمایندشریعت صحبت می

بازتاب یافته است.           البالی احکام قانون مذکور درغیرآن شریعت غرای محمدی در مخالف را افتخار میدانند.

سه سال که قانون  هرگاه واقعا  دغدغه ئی نقض شریعت نزد این آقایان وجود میداشت چگونه درین بیشتراز

 ،برطبق احکام آن فیصله صادرنموده محاکم ارگانهای حراست حقوق بر طبق آن اجراات و رمرعی االجرا بود ومذکو

قانون اساسی نافذ گردیده  ۰۲و 2۲مگراین آقایان اطالع ندارند که این قانون به تاسی از احکام مواد خاموش بودند. 

            افغانستان قانون خالف شریعت اسالم نافذ شده نیمتواند.                                در برطبق حکم ماده سوم قانون اساسی، است و

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anjomane_hoqooq_danan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anjomane_hoqooq_danan.pdf


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ستره محکمه و ،شعبات حقوقی ریاست جمهوری قانونگذاری، ، متخصصین امور، وزارت عدلیهبه گمان اغلب آقایان

 شرعی قلمداد مینماید. قانون اساسی را فاقد سواد حقوقی و کمسیون از

نشان میدهد که به قول حضرت موالنا جالل  ـ استدالل آقایان در رابطه به تعدد زوجات که باوارخطائی ارائه کردند

نه توانستند.   میان )واجب وجایز( فرق باجوهراحکام قرآنی بیگانه میباشند و الدین محمد بلخی به پوست چسپیده اند و

جایزبودن مطرح گردیده نه واجبات، ترس ازعدالت کلید درک معنی  درآیه کریمه قرآن شریف درباره تعدد زوجات و

واجبات است.        از عدالت،به خوبی میدانند که تطبیق  را علمای کرام دین مبین اسالم واقعی این حکم قرآنی میباشد و

نمی راین مالهای سرکاری . مگاستساده توهین به ارگان تقنینی کشورصاف و ـ بحث این آقایان درمورد سن ازدواج

قانون منع خشونت علیه زنان این مثله با رعایت  21درماده  «بیخبری ازاحکام قانون عذر پنداشته نمیشود»  :دانند که

 1۲۰۰سال قانون مدنی تسجیل گردیده است وحداقل سن ازدواج درکود مدنی افغانستان که در ۱۲و ۱۲احکام مواد 

محسوب . به حق بحیث بزرگترین دستآورد تقنین کشورگردیده ) زمان مرحوم داود خان( نافذاولین جمهوریت افغانستان

 به منظورتخدیر اذهان میباشد، اتی وغمبین اهداف تبلی، ـ سروصدا درمورد اماکن امن تسجیل یافته است. یگردد،م

نگهداری  بخاطر حفاظت و قانون خشونت علیه زنان مراجع ذیربط دولتی به اتخاذ تدابیر ۱ماده  ۲درغیرآن درفقره 

 موظف گردیده است.  ،یا معروض به آن درمرکزحمایوی وسایرمحالت مجنی الیه های خشونت و

واقعه مورد خشونت رسما  ثبت گردیده وهمه روزه اخبار ناگوار در رابطه به  ۰۱۵۵درکشوریکه تنها درسال گذشته 

 نشرمیرسد، وظیفه دولت است تا بخاطر مقابله با این فجایع ناگوار تدابیرمقتضی را اتخاذ نماید.

ه را در رابطه به چگونگی تطبیق لین مربوطؤو، مساسالمی مطرح باشد باید ولسی جرگهوجدان انسانی و هرگاه واقعا  

برابر حرکت لنگان دولت ضعیف سنگ اندازی نمایند.     درست این قانون مورد استجواب قرار میدادند. نه اینکه در

مدافعین حقوق  ،مسلکی لیت ازتمام نهادهای اجتماعی، فرهنگی،ؤودانان افغان دراروپا با احساس مسانجمن حقوق

 دفاع از وبسایتها صمیمانه تقاضا مینماید تا در ، دانشمندان و، رسانه هامطبوعات ،، جامعه مدنیبشروحقوق زنان

مرعی  منع خشونت که نافذ وقانون  ت انسانی شان جهت تطبیق احکام احترام به کرام حقوق زن مظلوم افغان و

 صدای شان را بلند نمایند. اجرامیباشد،

 بااحترام

 پوهاند دکتورغالم سخی مصئون

 رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 


