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 11/60/2611                  شیما غفوری

 پشتیبانی از قانون منع خشونت علیه زنان

اينک متن بیانیۀ پوهندوی شیما " قانون منع خشونت علیه زنان"برای پشتیبانی ازان به سلسلۀ اعتراضات هموطن

 ن محترم تقديم میدارمان در شهر فرانکفورت خدمت خوانندگغفوری در تظاهرات هشتم جو

 خواهران و برادران عزيز،

توسط رئیس  ،ماده بود ۴۴چهار فصل و یه زنان که شامل برای منع خشونت علچهار سال قبل  يک فرمان تقنینی 

 1111سال قانون مدنی و المی افغانستان اسی جمهوربراساس قانون اساسی  اين فرمان. امضا گرديدجمهور کرزی 

 . ترتیب گرديده است تدوين و

به ولسی جهت تصويب نهايی امسال  ثور 22ريخ أبه تاين قانون  ،آنو نتايج مثبت  بعد از چهار سال تطبیق امتحانی

اينکه اين قانون با اساسات دين مبین به بهانۀ ولی از جانب يک تعداد از اعضای ولسی جرگه . ديگرد ارسالجرگه 

 . و به تعلیق انداحته شدرد گرديده  م در ضديت است،اسال

ريزی  مای حقوقی و دينی پیو عل دانشمندانچهارسال قبل هنگامیکه اين فرمان توسط  چرا ال در اين جاست کهؤس

رگی از طرف بعضی حاال به يکباو  هفرمان اسالمی بودتطبیق قرار گرفت، يربط مورد و در تمام ارگانهای ذ گرديد

 . مخالف دين اسالم ارزيابی میگردد ،از وکال

ی اند که از اينها کسان. ديگری اند که برای هر بیننده تماشای آن مقدور نیست یدر پس پرده چیزهايدر حقیقت 

 . در هراس اندو اقتصادی کشور  ، اجتماعیآزادی سیاسی از افغانستان و بالنتیجه ۀپیشرفت جامع

. قی در امور بار می آيندطگیری منکه خشونت حاکم باشد، افراد آن معلول، احساساتی و بدون پیه ايجامع در

و  تعصب ها، عقده پردازی ها و کوته نگری خود سرانه ی موجبآن جامعه قهرمانی های  ب ۀخصوصیت عمد

نجات پیدا نکند، محال  توسط قانوناستبداد مستمر و دايمی  و هرگاه زن افغان از زير بار ظلم . باشد می بدبینی ها

ه روحی تجارب وزيرا زن بحیث مادر با همان  . و افغانستان حرف بزنیم ها خوشبخت افغان ۀاست که ما از آيند

 . ندتربیه میک نسل آينده را ،که دارداي

، ولی ستبادی های غیر قابل وصف گرديده اراگر از يک جانب باعث ب در کشور متداوم یو مهاجرت ها ها جنگ

د علم نمیخواه، طقه کشوردر دورترين من زنان اين نسل ولو . انديشند که طور ديگری مینسلی را به وجود آورده 

د، ننماي زندگی در فامیل و جامعه ارزش باهای  انسانبه حیث  و مستفید گردند یاز دست آوردهای بشرد، نبیاموز

تحت شرايط کنونی بیشتر  نمی توانند و سوزی ها و خودکشی های زنان گواه آن است که زنان نمی خواهند ودخ

خانمانسوز هرچه بیشتر بر گلوی های  های تنگ جامعه که بخصوص بعد از جنگ ولی چوکات . زندگی نمايند

تا دير . دمبدل میگردان برای يک زندگی انسانی به سرابا و خیال های شانرا د، همه خواب هفشار می آور زنان

بیسواد و جنگزده دچار تالطم، سردر اغلب  ۀد و يک جامعاز هم نشکن ها بار ديگر نکه اين چوکاتآبرای  ،نشده

ر گريبان نموده و ما سر د ۀعدالت اين است که مردان جامع. ودبنیاد نمعدالت را  دوباره نگردد، بايدگمی و تشتت 

ديشند که در زد و نايک بار بی. برسانند اند، به حق انسانی شان زنان افغان را که همیشه به مردان وطن وفادار بوده
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آيا اين همه کارهای شان اسالمی بوده . را که نیاوردند یشان بر سر زنان کشور چه بال هاي ۀخورد های مردان

میل سرمايه های سرشار در  بوده است، آيا حیف و و اسالمی افغانی ،هااست، آيا فروش زنان افغان به خارجی 

 و اسالمی بوده است؟يازده سال اخیر انسانی 

تحقیر  کوب نشوند، توهین و لت و اولین قدم در راه عدالت همین است که ديگر. خواهند افغانستان عدالت میزنان 

د، با پول نداشته باش امکان انتخاب همسر زندگی شانرا شوندانونی به ازدواج مجبور نو سن ق قبل از بلوغ نگردند،

امنی را داشته  هپناهگا ًاونت قرار بگیرند، قانونخشزير بار ، اگر دند، مورد تجاوز جنسی قرار نگیرنمعاوضه نگرد

 و جامعه زنان در مقابل قانون که ستآيا اين توقعات خیلی بلند ا. دنمانند يک انسان زندگی نماي باشند و در نهايت

 ه ایاز طرف عد ذکر شده همین موارد ًادقیقولی  . ؟آزروها غیر اسالمی است و خواست ها ايناز  کدام يک دارند؟

 . اندرد گرديده  وغیر اسالمی خوانده شده  ءز وکالا

 است که زندگی زن و مرد افغان را به سوی هماهنگی، با تمام ماده هايش وسیله ایقانون منع خشونت علیه زنان 

 .توازن و خوشبختی خواهد برد ت،محب

 قبل آن می ه زنان با تمام محتويات چهار سالنون منع خشونت علیخواهان تصويب قاتظاهر کنندگان ما از اينرو 

 باشیم

 

 پايان

 


