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 20/20/0212                  وهاب واصلصالحه 

 شش مادۀ طرح قانون منع خشونت
 علیۀ زن با مخالفت نمايندگان پارلمان قرار گرفت

 

به اساس  12۱۱طرح قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم سرطان سال  گاهی داريمآهمانگونه که همۀ ما 
 امضاِء و  ماده، ۴۴های تقنینی جناب محترم حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان در چهار فصل و  فرمان
  .گرديدتوشیح 

بقۀ اناث که  نتیجۀ جنگ و طوحشیانه و غیر انسانی در برابر  اين قانون بر مبنای افزايش بی سابقۀ خشونت های
کشور بود، برای اولین بار  سراسر ، طی سه دهۀ اخیر درفیصد بیسوادی و جهل 59اال تر از فرا گیری ب جدل ها و

ی را احتوا مینمايد ن قانون ارزش های  اسالمی و انسانمعلوم اي قرار . در افغانستان روی کاغذ درآمده نافذ گرديد
 .گیری نمايدلوقسمت از خشونت ها را بطور نسبی ج جالتأ میتواند تا ختم مراحل تکمیلی يکعکه تطبیق آن 

 

 نخست باید بدانیم که قانون یعنی چه؟
 حقوقی و قانونکه توسط يک گروه با صالحیت ست ا و يا طريقه و روشی دستور، قانون عبارت از يک قاعده

که افراد يک يک مملکت بر مجموع از قواعد  و اعمال و رفتاری و قابل اعتبار د شده یتأيگذاران  و قانون دانان
ی از اين تخط اطالق میگردد و ،اجتماع مرتبط میسازد کشور وو با قاعده های حاکم بر آن جامعه را با همديگر 

جزا تلقی دن نظم و آئین بر قرار در اجتماع جرم قابل هم خورقانونی آن کشور نسبت بر احکام و قواعد تثبیت شدۀ
 را،نظر به کوچکی و بزرگی تخطی های افراد جامعه از قانون  حجم مجازات ینیولیت تعؤمس که البته، میگردد

زيرا . بدوش دارندکلی ملت و دولت بر خوردار باشند اعتماد  که از یگذاران مجرب، با تخصص و با صالحیتقانون
 .استجواب مردم و ملت قرار میگیرنداين اشخاص با صالحیت در رابطه با چگونگی تطبیق اين قوانین مورد 

نافذ شدن و توشیح جناب رئیس جمهور از مدت چهار سال به اين طرف در از بعد  قانون منع خشونت علیه زنان
ج ينتا ،ولین مربوطؤمسقرار دارد که البته روز تا روز در اثر فعالیت های خستگی ناپذير  ءتحانی اجرامرحلۀ ام

ولین عمأل به اساس اين قانون طی چند سال گذشته توانسته اند ؤمس. است م گیری را در قبال داشتهو چشمثبت 
و خانه های امن را در اتخاذ نموده مراکز حمايوی گیر در خشونت در تدابیر محافظوی را برای نگهداری زناِن

 ويب نگرديدهتص هنوز با آنکهايجاد اين قانون  . دظف سازنؤايجاد و م و قصبات مختلف کشور ءرا، ُقمحالتساير  
را باز  خويشن دهاتا  هی بخشیدزنان بیدار جرأت، توانايی و انرژبه يک گروپی از ، و در مرحلۀ تکاملی میباشد

در برابر ازدواج های زير  امن مراجعه کنند، یول برسانند، به خانه هاؤرا به گوش مقامات مس خودصدای  وکرده 
 ،را در جامعه بشناسند خويشارزش های  خود و  و تحصیل گردند، موختن علم و اجباری سر بلند کنند، طالب آسن 

را که سالهاست با ها و حاالتی ستم  ،اظالم. سازندنی مطرح دجامعۀ م مطبوعات و رسانه ها و را در خودحضور 
و رسانه های تصويری  تلويزيون ها، کمره ها از طريق، متقبل شده اندبدون پشتوانۀ امنیتی  بیچارگی و ناتوانی

را تان بسیار با قدرت در برابر جامعۀ مرد ساالر و زن ستیز افغانسکه اين خود يک انرژی و توانايی  .بیرون دهند
 .است راهغاز با انکه هنوز آ ،می نماياند

را که عبارت اند  قانون منع خشونت علیه زن ۀماد چند ولسی جرگه وکالیاد از يک تعدنظر به شايعات مطبوعاتی 
 :از
   ،سن ازدواج دختران 
  ،ازدواج های متعدد 
  ،ازدواج به اجازۀ والدين 
  ،مجازات تجاوز جنسی 
 خانههای امن 
  ،و خشونت فیزيکی با زنان 

اگر امروز  اساسی مخالفت نشان داده گفته اند کهدر تضاد با شريعت اسالمی دانسته از قبول شمولیت آن در قانون 
 .ما به اين قانون اجازه بدهیم فردا ازدواج هم جنس گرايان هم قانونی میشود

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_qanun_mane_khoshunat_wa_wolosi_jerga.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_qanun_mane_khoshunat_wa_wolosi_jerga.pdf
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 : که از مخالفت این محترمین در برابر این قانون ذهنم را مغشوش میسازد اینست که تیسواال
مورد  عیشری و اين ماده ها را با قوانین اسالمانطباق توشیح اين قانون  جناب رئیس جمهور هنگام  امضاء وآيا 

هیچ  افغانستان در اساسی، قانون سوم ماده حکم که برطبقدانیم  با انکه همه می)؟ بحث و بررسی قرار نداده بودند
از حکم مادۀ سوم قانون  ولسی جرگه محترم وکالیو يا اينکه ( .نیمتواند شده نافذ اسالم شريعت خالف قانونی

بی ارزش و يک پديدۀ  ناب رئیس جمهور، بر اين قانون رااساسی آگاهی ندارند و يا که اهمیت امضاء و توشیح ج
 ؟عیف مینمايندتضغیرقابل قبول پنداشته 

ن حقااوقی وزارت عدلیااه و رئاایس قااانون گااذاران متخصااص، شااعبات حقااوقی و قااانونی رياساات جمهااوری، کمساایو آيااا
یمی را چهار سال قبل اتخااذ نماوده   د که همچو تصمعی را نداشته انی و شرقخود اين صالحیت و سواد حقو ،جمهور

 ؟ قرار دهند ءدر مرحلۀ اجرا
، مقامات و شاعبات  انو قانون گذار انقانون سازاعم از که اين بزرگان ست ا بدين معنی ، باشد «بلی»اگر جواب ما 

لام و ساواد حقاوقی و شارعی هساتند، روی      فاقاد ع ، جمهوری به شمول محترم رئیس جمهاور حقوقی و قانونی رياست 
رد  الای نکتاۀ پاياان    از ساطر نخساتین  قاانون اساسای افغانساتان را     اسات کاه  ملات افغانساتان   اين ملحوظ حق مسلم تمام 

 . دی آن اباء ورزنقبولاز نموده و 
بااقی   ،يافتاۀ ماا  و تحصایل  گاذار  نقانو ،اين شخصیت های دانشمند و حقوقادان  است، پس وقتی «نه» جواب ما اما اگر

 و اساس شريعت دين مبین اساالم  زير نظر محترم رئیس جمهور که باشده ايعرص، در هرده های قانون اساسی راما
ياک   قاانون اساسای   اسات کاه در  چگوناه ممکان   ، پاس  قارار گرفتاه   شاان ماورد قباول    آنها و ويب نموده اندتصین و یتع

اساسات اشتباه و خالف است وضع شده زن از  حفاظت و برای که به نفع شش مادۀ آن فقط و فقط  بطور کل مملکت
 ؟ و شريعت باشد م اسال

 

 ماده های و انطباق نسبت جلوگیری از طوالنی شدن موضوع نکته نظر های کوتاهی را در ارتباط 
 (73 ن سن ازدواج، یتعی 
 73 ازدواج ها تعدد ، 
 73  ،اجازۀ والدین 
 6  ،خانه های امن 
 73  تجاوز جنسی 
  لت و کوب زن 77و).  

زان قرار میدهم که البته این انطباق طرح قانون منع خشونت علیه زن، با قوانین شریعت را مورد توجه شما عزی
 .و بر داشت من از اسالم و شرعی بودن این قانون است نظر مطلقًا

 

   :تعیین سن ازدواج
بادون شاک کاه    ) .شاود  سته میتکمیل سن قانونی جرم دانطرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از  2۳در ماده 

ین نکاارده اساات امااا تأکیااد اسااالم در بااالو بااودن دختاار و پساار از نظاار  یاامعیناای باارای دختااران و پسااران تع اسااالم ساان
جهان درين ارتباط نشان داده اسات کاه ناا باالو      یکفیپژوهش های علمی و سیانستی زيرا. «عقالنیست»و  «جسمانی»

 ، جسامانی و میتواناد مشاکالت شاديد روانای    و ياا جسامانی   روانای   ووقات عقاد نکااح از نظرعقالنای      بودن طارفین در 
 رضاائیت   دانساته و  را مجباور  هاا  ین و يا هر دو خاود و يا يکی از طرف سبب گردد زندگی شان ۀدر آيند خانوادگی را

، صاحیح و  نکاح زيرا . باشد ن عقد خالف شريعت اسالمی مینداشته باشند پس اگر رضائیت نیست ايبا هم بودن را 
 :باشد مشروع داراي شرايط زير می

 نه هم جنسدو جنس مخالف باشد ناکح و منکوحه يعني  :جنسیت 
 سن اکمال يعنی . است نموده تعیین 10 برای زنان و 1۱ مردان یبرا را قانون مدني کشور سن ازدواج :اهلیت

نرا در باال مطالعه آکه دلیل جسمانی و عقالنی  ،استشرط  انبراي زن« شانزده» سنو  برای مردان« هجده»
مثاًل . منعقد سازد بل از سن معینه ازدواجعقد نکاح را قاجازه دارد  یقاض حاالت خاصیاما در . فرموديد

 .سن ازدواج زيرحامله شدن دختر 
 ناکح و ) نمايند    ازدواج مي  یکهيعني کسان .در نکاح شرط استو آزاد بودن اظهار رضائیت یت ئرضا :ِءرضا

 اظهار آزادانه و به خواست خودطور  یت خود رائشده و رضا در محکمه حاضرارضاء نفس بايد با  (منکوحه
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 .دننماي
 :ازاند عبارت . ازدس رضا را فاسد مي یکه آزاد  یاسباب

 و خطا و فريب ، حیلهو زورجبر. 
دو  و ، تشاکیل میدهاد  محسوب میگرددکه دو رکن اساسی عقد نکاح ( ايجاب و قبول)ستون فقرات نکاح را موضوع  خالصه

 .شمار میرود ود بهانشاء مرتبط با يکديگر در عق
ب از روند عبارتند از دو انشاء مرتبط با يکديگر که نخست، ايجاا   ايجاب و قبول که از ارکان هر عقدی به شمار می

صاورت  ( بال اق)ول ايجاب از سوی طرف ديگار عقاد   شود، سپس، قب  انشاء می( بموج)سوی يکی از دو طرف عقد 
، نکاح به شريعت اسالم تطابق نداشته و قابال  باشدن دوجوايجاب و قبول در نکاح م وقتدر  ،اين اصل اگر .گیرد  می

 .جزاست
  :اجازه والدین

باه حابس   " هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد يا حق انتخااب زوج را از وی سالب کناد   "آمده است که  0۳در ماده 
 صورت میگیرد و هایچ شاخص  « ب و قبولايجا»در اسالم مبارک عقد نکاح فقط با . )شود  کوتاه محکوم به مجازات می

، مگاار کااه دختاار و يااا پساار بااه دقبااول را انجااام ده ديگااری حااق ناادارد کااه باارای دختااری و يااا پسااری وظیفااۀ ايجاااب و 
پادر و ماادر در   . ن کارده باشاند  یخاويش تعای  طارف  را به وکالت از  خويش کسی از دوستان و نزديکان رضائیت خود

ولیت عینی و حتمای  ؤنباشد زيرا اين مس« بالو» صورتی حق دارند دختر و يا پسر شان را ممانعت کنند که فرزند شان
  .(والدين است

گردناد و  گردند، خالف شريعت اسالم بوده مجازات مای  نکاح با کسی مانع می ازرا  خودر بالو دخت  ،لهذا اگر والدين

ی تلقای شاده قابال    باز هم خاالف شاريعت اساالم    محبور می سازند به نکاح کسیو اکراه  را با جبر اگر هم دختر نا بالو شان

 .مجازات می باشند
 

  :تجاد زو تعد
آمده است که هرگاه يک مرد بادون رعايات ماواد قاانون مادنی باا بایش از ياک زن ازدواج کناد باه حابس             2۳در ماده 
 اماا . تعادد زوجاات در ديان مباین اساالم جاواز دانساته شاده ناه فار           ) .ز سه ماه محکوم به مجازات می شاود بیشتر ا

د و در رفتاار زناا شاوهری باا زناانش      زن را به شکل عادالناه داده بتوانا   چندواجب در صورتیست که مرد نفقۀ دو يا 
چیزی که درين مادۀ قانون اسالمی مهم است دانستن تفاوت هاای معنای کلماات     . برابر يه يک سرمو بی عدالتی نکند

آنچه بجا آوردنش الزم باشد و =  که سر کشی از آن گناه کبیره محسوب میگردد، واجب« ج»امر خداوند =  فر )
. ناه فار    ون پااک تعادد زوجاین را جاائز دانساته اسات       آو قار  (.اما حتمای نیسات   ستچیزی که روا و نافذ ا= جائز 

طی را ايد زوجاات را جاائز دانساته اسات اماا در کناارش شار       خداوند متعال دير گیر و سخت گیر است، بیشک که تعد
آماده نمای تاوانیم جاز     قل و فراست و دانايی خود به آن نائال  عتوان با تمام پول و دارايی و گذاشته که ما انسان های نا

 .خود آن خالق هستی و آن عدالت است
  :های امن خانه

تی ياا  مراکاز حمااي  "توانناد باه     گیرناد، زناان مای     در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می
خانه هاای   ووع را نا مشر( خانه های امن) نمايندگان محترم پارلمان اين ماده) باشند، هدسترسی داشت" خانه های امن
الام تکان ار  ا    )به صافت ياک مسالمان خواناده و شانیده ايام کاه         ما همه  . مخالفت نشان داده اند شديدًافساد نامیده 

 (ص)ا   اگر بخواهیم هجرت رساول   آيا نمی توانستید هجرت کنید؟ آيا زمین خدا فراخ نبود؟  (؟واسعة فتهاجروا فیها
ذيل قرار دهیم که در تفسیر عیاشاى از ساعید بان مسایب از       سند آنرا حديث است را به وحى الهى منتسب سازيم بهتر 

 (ص) حضارت محماد  پاس از آنکاه خديجاه و اباو طالاب از دنیاا رفتناد         : هشاده کاه فرماود     امام سجادعلیه السالم روايت
ش برخااويش و از کفااار قااري ه بااودو اناادوه فراوانااى آن حضاارت را فاارا گرفتاا  ديگاار نماای پساانديدندرا   ماناادن در مکااه

ايشااان بااه  (ج) اينجااا بااود کااه خداونااد   .نمودنااد خااود را بااه جبرئیاال   باااره شااکايت در اياان  ايشااان ،ه بودناادبیمناااک شااد 
يعناى  - «فلیس لک الیوم بمکة ناصر و هاجر الى المدينة، يا محمد اخرج من القرية الظالم اهلها،»: فرستادند که وحى 

مدينه هجرت کن که در مکه امروز ديگر تو را يااورى  ه بیرون رو و باى محمد از روستائى که مردم آن ستمکارند 
 .ندشد منوره مدينه  متوجه (ص)همان بود که حضرت محمد  .نیست

قلیاات در ا و دعااوت عمااومی وی مساالمانان در سااال هااای نخسااتین بعثاات  (ص)پیشااوای باازرال اسااالم حضاارت محمااد 
 (ص)باه پیغمبار   کاه  خاود را  کاه هار کادام ، افاراد وابساتۀ      ده باود ل عرب توصایه کار  قريش به قباي .شديدی قرار داشتند



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

ل عارب قارار   باا انکاه شاديدأ تحات فشاار قبايا       بايد تحت فشار شديد قرار دهند آنزمان تعداد مسالمانان   ندايمان آورده ا
برای تنظیم پايگاه و حفاظت جاان ايان دساتۀ     سرور کائینات حضرت. ندبرای جهاد آزادی بخش کفايت نمیکرد داشتند

 .را به مهاجرت به حبشه دستوردادندهای انها ايشان  و خانواده کوچک مسلمانان 
است که بايد همان منطقه و خانه و حتی  (ص)است اين امر خداوند و حديث حضرت محمد وقتی زندگی کسی درخطر

ول و سواد و امروز خانه های امن همچنان برای آن زنانی که پ. مملکت را ترک گفته به جای ديگری پناه ببرد
و برای حفظ جان و نفس شان تالش کنند اين ارگان ها يا امکانات کافی در دست ندارند که خارج از مملکت برآيند 

 . گاهی باشند خانه ها يگانه و بهترين امکاناتیست که میتواند اين زنان در گیر در خشونت را پناه
 وطن را رها کردن حتی النه و زندگی را رها کردن، اين است که در اسالم بطور کلی هجرت کردن، يعنی خانه و

، بوده نجات پیدا کند، يک مسئله اساسی است و حکمش هم برای همیشه باقی جان شانو به جائی رفتن که در آنجا 
 اجر اين را ديگر از خدا بخواهید، فقد وقع اجره علی ا : را قرآن می گويد ينمهاجر نوع  اين نمیشودمنسوخ 
ارتکااب فعال زناا ياا لاواط باا زن باالو تاوام باا          "ماده هفدهم در مورد تجااوز جنسای صاراحت دارد کاه      :جنسیتجاوز 

تجااوز جنسای   ) .تجااوز جنسای اسات   " اجبار و اکراه يا ارتکاب آن باا زن ناا باالو و ياا تجااوز باه عفات و نااموس زن        
همبساتر  . حقۀ شرعی و اسالمی میباشاد  مطلقأ يک عمل وحشیانه و ضد انسانیت است خاصتأ خالف احکام و قوانین 

شدن با يک زن به اساس قوانین اسالمی باياد  بعاد از نکااح  و ياا باه رضاائیت  زن صاورت پاذيرد و اگار ايان عمال            
در اساالم ياک   « زناا »نامیده میشود و « زنا»بدون رضائیت ونکاح صورت میگیرد، اين عمل همبستر شدن نه بلکه 

 .گناه کبیره شمرده میشود
شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد اما منجر به جراحت يا معلولیت او "آمده که  02در ماده  :و کوبلت 
بار گرفتاه از ساايت پیاام نجاات      »  شاود  نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می" نشود

امبر اساالم حضارت   پیا  یدر احادياث مختلفا  ( دیا نك یاررفاـت  ـا  وشان خا باا زنا   (:ترجمه:  2آيه / سوره نساء) «اسالمی
ايان  : «حاديث شاريف  » ... نیاز در ماورد حاـقوق زناان بار ماردان باه مسالمین ارشااد فرمودناد           «ص»محمد مصاطفي 

او را كتـك ) میزند  « لت و كوب » خود را كتك ۀبسیار بد است كه شخصي از شما زن خود را مانند اربابي كه برد
سي ما كهترين شب:  «حديث شريف» « رواه البخاري » ديگر در آخر آن روز با او هم بستر شودو از طرفي ( بزند

 ااي رفتااار ان خاود بااه نی م كاه بااا زناا تتاارين كسااي هسااها بشام   ناد و ماان در میااان تااار كود بااه نی ااي رفاسات كااه بااا زن خا  
ايان نصایحت    مورد زناان باه رفتاار نیاك وصایت می انم و      ا را در من شم:  «حديث شريف» .«رواه الترمذي» .می نم

هر گاه شما غذا میخوريد به آنان هام   (در باب حقوق زنان بر شوهران اينست كه) :‹حديث شريف)› . را قبول كنیدم
بدهید، هرگاه شما لباس پوشیـديد آنان را هم بپوشانید وبرچهره آنان نزنید وبه آنها حارف زشات وباد نگويیاد وايشاانرا      

هیچ مرد مومني از همسار مومناه اش   : ‹ حديث شريف› .«  رواه ابوداود » .درهیچ م اني تنها نگذاريد مگر درخانه
رواه » . ديگارش ماورد پساندش خواهاد باود      ینفرت نداشته باشد ، اگر يك خصلت او مورد پسندش نباشد ، خصاـلتها 

را مخاالف باا میال و پساندش احسااس می ارد        يعني اگر شوهر از عادات واخالق همسرخود يك عادت: شرح « مسلم 
از او نفرت ن ند و روش بي ارتباطي و عـاـدم محبات را در پایش نگیارد و انديشاه طاالق را در سار نپروراناد بلـاـ ه          

 .اخالق و عادات خوب او را مورد توجه خود قرار دهد
یبانی محتارم رئایس جمهاور    پشات  امید است به همت خواهران با شاهامت و مادافع ماا در حقاوق حقاۀ زن باا همیااری و       

رياساات قانونگااذاران و شااعبات ذيااربط  و بررساای مااورد توجااه مااواد متااذکرۀ  قااانون منااع خشااونت علیااه زن دو باااره  
تاا بارای   . جمهوری  و وزارت عدلیه، قرار گرفته عادالنه و عاری از هر پهلوی زن ستیزی فیصله و تصويب گردد

المی که افتخار ما مسلمانان درسراسر جهان است در چشم جوامع غربی جهانیان، اين روش های قانون شرعی و اس
 . و غیر مسلمان لکۀ ننگ و بی عدالتی در حق بشر تلقی نگردد

  
 با حرمت 

 
 


