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 21/60/1622          ولی احمد نوری
 

 هــوشـــدار جـــدی بـه زنــان افـغـان
 ، علیۀ زن قانون منع خشونت در بارۀ رِد مواد

 از طرف وکالی ولسی جرگه
 

رئیس تقنینی  ن که به اثر فرمان که طرح قانون منع خشونت علیه ز يک چیز را بايد با وجدان بیدار اعتراف کنیم
توسط آگاهان حقوق و صاحبان صالحیت در ( میالدی 1662جون ) شمسی2211هور حامد کرزی در سرطان جم

، با وجود تسويد، تصويب و از طرف رئیس جمهور منتخب و بر حال کشور امضاء شده بود دينی و شرعیامور 
عنوان خشونت می آيد، خشونت که از پیشانی ترشی گرفته تا بريدن گوش و بینی همه زير ( ضعیف)انتخاب کلمۀ 

 .يکی از خوبترين قوانین مربوط حقوق و احترام زن بوده است
حاکم افغانستان و تا امروز در ماز چهار سال دانست زيرا دلیل آنرا هم میتوان در اعتبار و مرعی االجراء بودن آن 

 . تشده اسآن اجراء به مواد عدلی و حقوقی مطابق  تصامیمنهاد های مربوط، 
وجدان بیدار و غیر جانبدارانه اين قانون را با فتوای شرعی ستر و حجاب زن در زمان حکومت تنظیمی ها  اگر با

می توانم بگويم که اصاًل . بديدۀ قدر می نگريممقايسه کنیم از زمین تا آسمان فرق در آن می يابیم و به هر مادۀ آن 
فغانستان در زير سايۀ پادشاه روشن ضمیر و ديموکرات نکاتی در بارۀ وضع زن در ا اين قلم،.  قابل مقايسه نیست

نگاهی به فتوای شرعی ستر و حجاب زن  و !و مبرم برای زنان ضروری آگاهی،»کشور در مقاله ای تحت عنوان 
در همین پورتال  0212مارچ  هشتمذکر کرده بودم که به تأريخ « زمان حکمرانی جمعیت اسالمی و شورای نظار در

 (شما می توانید آن نوشته را به کمک لینک ذيل مطالعه فرمائید و. جرمن آنالين نشر شده بودر افغان معتب
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فتوای شرعی » به نسبت  نارسايی های آن کمبودی ها وا وجود ب« منع خشونت علیه زنان»بايد گفت اين قانون 
و بعدًا در زمان حرکت تنظیم های شش گانه و هفت گانه و نمیدانم چند گانه، زمان حکمرانی  در «ستر و حجاب زن

  .ه استترمانه تر در برابر زن بودبهتر و مدنی تر و محصد مرتبه طالبان، 
 

به اساس  ۸۸۱۱طرح قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم سرطان سال  همانگونه که همۀ ما آگاهی داريم
  .گرديد معتبر امضاِء و ماده، ۴۴حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان در چهار فصل و  تقنینی جناب  فرمان

ر برابر طبقۀ اناث که  اين قانون بر مبنای افزايش بی سابقۀ خشونت های وحشیانه و غیر انسانی دهمه میدانیم که 
فیصد بیسوادی و جهل، طی سه دهۀ اخیر در سراسر کشور بود،  29باال تر از  موجوديتو جدلها و ها نتیجۀ جنگ

قرار .  نافذ گرديدبا امضای رئیس جمهور  و بعد ار تصمیم شورای وزيران  تسويد،برای اولین بار در افغانستان 
تا ختم مراحل تکمیلی تواند  که تطبیق آن عجالتأ می نمودههای  اسالمی و انسانی را احتوا معلوم اين قانون ارزش 

 .يک قسمت از خشونت ها را بطور نسبی جلوگیری نمايد
توان يک جنايت نامید و يک بار ديگر به  رِد آن و به تعلیق افگندن آن از طرف وکالی مردم در ولسی جرگه را می

لعنت و هنر و مصارف هزاران دالر به اين مقام رسیده اند، فريب و عناصری که بنام وکیل مردم با هزار چال و 
  .نفربین گفت

حوالت کنیم حتی مکتب نخوانده اند و از تاز جانب ديگر از وکاليی که يک اکثريت عظیم شان پوهنتون را فراموش 
و هنوز هم در بین غوزه های اجتماعی و بشری ای که در جهان امروز به وقوع پیوسته اطالع نداشته و بی خبرند 

دانند که قانون چه است؟ و  تأريخ خويش بند مانده اند يا به اصطالح ايرانی ها گیر مانده اند و حتی نمیگنديدۀ ماقبل 
نويسنده و شاعر دانشمند و با درک افغان میرمن صالحه وهاب واصل در مقالۀ مهم شان به چه کار می آيد؟ يا قانون 

که در همین پورتال  (قرار گرفت وکالی ولسی جرگهعلیۀ زن با مخالفت  دۀ قانون منع خشونتشش ما)تحت عنوان 
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و در  «نخست بايد بدانیم که قانون يعنی چه؟»  :نشر شده و در پنجرۀ نظرخواهی هم گذاشته شده چه زيبا نوشته اند
 : که عبارتندمورد چند مادۀ مهم اين قانون 

  ،سن ازدواج دختران 
 متعدد،  ازدواج های 
  ،ازدواج به اجازۀ والدين 
  ،مجازات تجاوز جنسی 
 خانه های امن 
  ،و خشونت فیزيکی با زنان 
وانندۀ افغان چه طرف وکالی قرن فرنی رد شده است تشريحات بسیار جامع و عالی داده اند که آرزمندم هر خاز و 

 .ا به دلچسپی و دقت و تعمق بخواندآنر زن و چه مرد
در برابر اين تصمیم غیر عادالنه، غیر بشری، نامعقول و تأريخ گذشتۀ بر عناصر اگاه و عدالتخواه الزم است که 

périmé 
1

آنها به پا خیزند و نگذارند يک بار ديگر مواد فتوای شرعی مضحک و مفتضح دوران برهان الدين  

 :ود و باز جرئت کنند و بنويسند که ربانی و طالبان تگرار ش
  (وان. يعنی مانند اعراب صحرا نشین(. )بشمول روی)حجاب بايد پوشندۀ تمام بدن باشد 
 لباس بايد تنگ و باريک نباشد. 
 يعنی مانند زنان عرب و آخند های . )لباس بايد دارای زينت و رنگهای گوناگون نباشد که نظر مردم را به خود جلب کند

 (وان. سیاه بپوشندسر تا پا ايران 
 نازک نباشد تا جاهای فتنه نمايان نشود لباس بايد. 
 (وان. يعنی بايد عرق بو و بدبو باشند. )لباس بايد معطر نباشد که توجه مردم را جلب کند 
 ( وان. نداشته باشندرا يعنی مانند زنان ايرانی و عرب حق پطلون پوشیدن . )زن لباسی نپوشد که مشابه لبان مردان باشد 
  در بغل بغل ديوار راه برودزن بايد در راه  يا کوچه. 
  به گوش نرسد( بوت زن)صدای پیزار زن. 
 زن نبايد به آواز بلند خنده کند. 
  از خانه بیرون نرود محرم شرعیزن بدون شوهر، پدر، برادر و يا يک. 
 ن ببیندبايد بطرف او نگاه نکند و بسوی زمی ، زن با مرد بیگانه گپ نزند و در صورت مجبوريت به گپ زدن با بیگانه. 
  تعلیم و کتابت زنان حرام قرار داده شده است" و . مکتب جای فتنه استدختران بايد به مکتب نروند زيرا" 
 زن بايد در دفاتر و مؤسسات دولتی و غیر دولتی يکجا با مردان کار نکند 
 (ولی احمد نوری). فرموش کرده اند بنويسند همه تلويريون ها و راديو ها در ستا سر افغانستان مسدود گردد 
 

که در زمان حکومت تنظیمی در کابل تسويد و " فتوای شرعی ستر و حجاب زن"نکات باال شامل سی و چند ماده ايست که در 
تصويب و به امضای برهان الدين ربانی رسیده است و من متأسفانه اصل اين فتوا را در بین عالم های کاغذ و اوراق پراگنده 

و جويم را توقف نمی دهم ولی جست. ام نمی يابم
و به امید قوی که متن مکمل آنرا به مطالعۀ خوانندگان عزيز خواهم  2

زمان حکمرانی  نگاهی به فتوای شرعی ستر و حجاب زن در» در مقالۀ را  ولی فعاًل بر بسا از اين نکات . رسانید
 .ی توانید مطالعه فرمائیدکه در باال هم ذکر کرده ام و لینک آنرا هم در فوق گذاشته ام م« تنظیمی

                                                           

مخصوصًا در دنیای دوا . ريخ گذشته يا کهنه، منسوخ، منقضی و بی اعتبار گفته می شودأدر زبان فرانسوی به ت( périmé)پیريمِه  -1
میتوان در اينجا برای فرسودگی مغز ها و تأريخ گذشتگی افکار وکالی قرن سازی و مواد غذايی از اين کلمه استفاده می شود و 

  پانزده از آن استفاده نمود
در زير نظر و به  1991از همه خوانندگان گرانقدر تمنی میکنم در صورتیکه اين فتوای شرعی ستر و حجاب زنان را که در سال   -0

داشته باشند و بتوانند آنرا بدست آورند نهايت ممنون و سپاسگذار خواهم شد برايم توصیۀ تنظیمی ها تسويد، تصويب و نافذ شده بود، 
 :به آدرس ذيل بفرستند

 Wali A. NOURI – 141 Rue Raymond LOSSERAND 75014 Paris – France 

 .ن سازندارسال نموده ممنو spineghar@gmail.comو يا به ايمیل من  

mailto:spineghar@gmail.com
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را که يک تن از مردان دافع حقوق ( شیون کابلی)در پايان چند فرد از يک شعر زيبای سردار محمد رحیم ضیايی 
 :می زيست، بیاد روان شادش در اينجا می آورم نزدهبرابری زن و احترام به وی بود  و در آغاز قرن 

 

 درانــــپــ  کــار بگـیـريــد  ز دست رشـتـۀ  شماستروز ــت امـوبــدا نـــر خــمادران به
 و هم با ايمان ره ـهـا بـخ  و بــکـه ُبــَود راس در کار است  وطن  ه ـب سالـم  دۀ ـنـسل آيــن

 خاک شان بر سر و ايمن بشوند از شِر شان دـنـنـد و کــداز بسوزنـــرقــه انــــۀ تـفـــخـانـ
 

 "(شیون کابلی"سردار محمد رحیم ضیايی )
 

 
 پايان

 
 
 
 

 

 


