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 از قانونيت خشونت برزن، تا قانونيت نكاح صغيره
 به تائيد مضمون محترمه ليزا سروش، ازحقوق زن افغان دفاع مينمائيم

 
طنان با درد رحيمی آه به نحوی در دفاع از زن مظلوم و بی دفاع افغان و رد قانون جديد خشونت و نقض از همه همو

حقوق حقۀ آنان، در نظرخواهی ايكه ازجانب پورتال ملی گرای افغان جرمن آنالين دائر گرديده است، اشتراك مينمايند، 
ن در هر گوشۀ جهان آه تشريف دارند به اين مسئلۀ اميداور هستيم آه قشر منورزنان افغا. نهايت درجه سپاسگذارم

حقوقی و بشری همنوعان شان بی تفاوت نمانده و صدای حق را برای منافع و حقوق زنا ن مظلوم مملكت خويش بلند 
  .نمايند

 
انای آه به يقين از مدافعان حقوق بشر وحقوق زن بوده و قلم تو» ليزا سروش« با پشتيبانی و تقدير از محترمه خانم 

خويش را برای دفاع ازين قشر محکوم اجتماع و رسانيدن صدای خفۀ شان به گوش جهانيان بكار ميبرد، اينجانب 
همچنان درراه شناسائی هرچه بيشترهم وطنان بامواد پرنسيپ های حقوق بشر، نصوص قانون اساسی، رفع تبعيض 

  .ران افغانستان، ازعقايد ايشان دفاع وجانب داری مينمايمبمقابل زن افغان و حق برقراری يك عدالت انتقالی در جامعۀ وي
 

باری از طرح مسودۀ نقض حقوق زن افغان از طرف ولسی جرگۀ افغانستان و توشيح عجوالنۀ آن از جانب رييس 
جمهور، آه در ساحۀ ملی و بين المللی غوغائی را برپا نموده وبه نام و حيثيت حقوقی افغانستان مهر نقض آلی ای 

اينكه اآثريت قانون گزاران ولسی جرگه با در . ق بشر و قانون جنگل را تاپه زده است، در حدود دو هفته ميگذردحقو
نظر داشت صد ها راپور موسسات حقوق بشر و تزايد سرسام آور ساالنۀ خشونت بر زن و طفل اناث افغان، ازدواج 

شوهر، خود سوزی های روز افزون زنان از مظالم  لت و آوب بی نهايت ،» نكاح صغيره « های اجباری خرد ساالن
شوهر و تجاوزات بی لجام بر دختران خردسال، اين آانون قانون سازی چگونه چنين طرحی را مجال بحث ومداقه داده 

خانمی از وآالی .  و وقت گرانبهای ملت را چنين در زباله دان بيكفايتی ووقت آشی به هدر ميدهند، تايد افسوس خورد
جرگه از طريق تلفون در پروگرام محترمه زهره يوسف، درتلوزيون آريانای آليفورنيا بيان نمود آه وآالی زن ولسی 

از جناب رئيس ولسی جرگه، آقای ! ابراز نظر در مسائل دينی را ندارند» حق« وآالی مرد » ترس« در پارلمان از 
 وآيل بايد چنين محدوديت هائی را متقبل گردند؟ بايد از قانونی بايد پرسيد آه آيا در ساحۀ ادارۀ جناب شان، مگر زنان

جناب شان همچنان پرسيد آه در صورتی آه قانون اساسی در مورد سن ازدواج دختر افغان صراحت آامل دارد و آنرا 
 سالۀ »٩« سال تعين نموده است، چگونه ايشان پيشنهاد و مذاآرۀ غير اخالقی، غير قانونی و غير بشری ای سن ١۶
معصوم و بی دفاع افغانرا در مجالس ولسی جرگه مجال مطرح گشتن ميدهد؟ اگر سن ازدواج طفل » طفل« زدواج  به ا

سال هم مانند حبس زن در چهار ديواری منزل و تجاوزات جنسی مكرر شوهر براو به حكم قانون جديد،  »٩«اناث به 
 عالميۀ ارزشمند حقوق بشر، در ولسی جرگه تصويب نقيض قانون اساسی افغانستان ومواد» توشيح گشتۀ« جزء مواد 

خشونت و تجاوز بر اطفال اناث آشور نبود آه هر روز » تائيد «  درحقيقت »نكاح صغيره «ميگرديد،  آيا اين قانونيت 
  در صفحات شمال مملكت رخ ميدهد؟؟

 
  با مواد قانون نقض حقوق زنان  گرديده اند، گويا وآالی ولسی جرگه آه اآثرًا بعد از سروصداو جنجال ، منكر آشنائی

اجازۀ « ضمنًا وآالی زن بيچاره ادعا دارند آه به آنها ! به تصويب رسانيده اند»  آگاهی و معلومات« قانون را بدون 
ی  نفری و وآالی مرد۶٨نداده اند، مگر معلوم نيست آه چرا اين جميعت » !«را در چنين مواردی » اظهار نظر منفی

آه گويا مخالف به مواد اين قانون بوده اند، جلسه را به عنوان احتجاج ترك ننمودند؟ چرا يك آميته  ای قبل ازارسال 
قانون به رئيس جمهور، بصورت جدی هر مادۀ اين قانون را مورد غور و مداقه قرار ندادند؟  مگر اين وآيل صاحبان 

ق انداخته و برحضور چنين شخصيت مدافع حقوق بشر و حقوق زن را به تعلي» ماللی جويا« نبودند آه حق وآالت 
مگر اين اعضای عاليقدر ولسی جرگۀ افغانستان نبودند آه با پرتاب بوتل ! مظلوم و بی دفاع افغان خط بطالن آشيدند

ان را آه جزحق گوئی گناه ديگری نداشت، خود و نحوۀ فعاليت پارلمانی دولت افغانست» زن« های آب و چپلك بر يك 
  شهرۀ آفاق نمودند؟

 
  امروز رئيس جمهور آرزی، در اثر فشار های جامعۀ بين المللی، موسسات حقوق بشر و جوامع افغانی، قانون



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

درخبری . را به وزارت عدليه سپرده است تا زوايای حقوقی آنرا با قانون اساسی افغانستان سر بدهد» نقض حقوق زن « 
ل خواندم آه محترم محمد قاسم هاشم زی، معين وزارت عدليه اظهار نموده آه در  اپري٨مورخۀ » هندوآش« از اخبار

اميدواريم آقای هاشم زی درين . مقايسۀ مواد اين قانون با قوانين بين المللی بايد ارزش های اسالم هم در نظر گرفته شود
 اساسی افغانستان آه خود هم يكی از ارزيابی ايجا بات عصر و زمان را با حقوق بشری زن در دنيا و همچنان در قانون

اگر زن افغان درين مقطع تاريخ در چهار ديواری منزل حبس گردد و . فعاالن تدوين آن بوده است، مراعات و اجرا نمايد
اجازۀ رفتن به درس، حمام، ديدن اقارب، زايشگاه، شفاخانه، بازار و غيره جاها را نداشته و در خدمت اميال شيطانی 

 رام و مطيع گرديده وگرنه به لت و آوب مواجهه شود، وی در حقيقت يك حيوانی خواهد بود در لباس شوهر آامًال
ازوگرفته ميشود، انسان » !« سالگی و يا هفت سالگی به حكم قانون ٢مادر بيچاره ای آه فرزند دلبند وی در سن ! انسان

  .اتی به شرائط قرون وسطی شكنجه ميگرددبی دفاع و مظلومی است آه در عصر يك ديموآراصی قالبی ای وارد
 

حال ديده شود آه رئيس جمهور افغانستان بانظر داشت قانون اساسی، حقوق مندرجۀ زنان دران و مسئوليت دولت وی به 
مقابل تعهدات بين المللی باموجوديت عضويت افغانستان در موسسۀ ملل متحد، چه راه منطقی، قانونی و بشری را پيش 

 !ميگيرد
 !ن اهللا توفيقوم

 


