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International Day for the Elimination of 
Violence against Women 

 

 فعالیت شانزده روزۀ مبارزۀ جهانی منع خشونت بر زنان

روز  16، در حدود مبارزه برای منع خشونت در جهان بزرگداشتطوریکه از عنوان باال مشعر است، برای 

 زنیمی ا که مهم و حیاتی امرتا مؤسسات حقوق بشر و ممالک جهان بتوانند در چنین یک  گردیده استتعیین 

و تا حد امکان در رفع و منع جدی  اشتراک ورزند را احتواء می نماید،باشندگان کرۀ ارض  زندگی حاالت

 فعال و مبارز گردند. ،خشونت بر زنان

نوامبر  25از حقوق زنان روز  تیفعال حما یکه گروپ ها 1981به سال  گرددیبر م یا صلهیف نیچن ۀخچیتار

 حرکت نیکه سبب چن ییانتخاب نمودند؛ اصل ماجرا« منع خشونت بر زنان» یمبارزه برا ۀسالگر ثیرا منح

ه ب یروز نیشود که در چن یم یانیمربوط به جر د،یدر جهان گرد عیحفظ موقف زنان از مظالم وس یبرا یمهم

 و یانسان ریبه نحو غ کن،ینیدوم تیدولت جمهور سیرئ تیبه هدا «رابلیم»سه زن بنام خواهران  1960سال 

 .دندیاعدام گرد یا انهیوحش

 

 تیرا رسم« منع خشونت بر زنان» ینا مه ا صلهیملل متحد با اعالم ف یعموم ۀاسامبل 1993دسمبر سال  20 در

نوامبر هر سال روز  25مبلۀ عمومی ملل متحد، ااس 1999دسمبر  17به اساس موافقت نامۀ بعد تر  .دیبخش

 یابد. دسمبر دوام می 10تا  بشری گردیده است که کمپاین این معضلۀ وسیعتعیین  «منع خشونت بر زنان»جهانی 
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ا در روی کرۀ به اساس این فیصله نامه و اعالمیۀ مهمی که شرائط حیات ملیون ها زن مظلوم و اکثراً خاموش ر

ارض احتواء می نماید، دولت ها، مؤسسات بین المللی، تشکیالت غیر دولتی و مؤسسات خیریه دعوت گردیده 

، قدم «منع خشونت بر زنان»اند تا در چنین کمپاینی جداً حصه گرفته و با پشتی بانی از پیام ارزشمند و مهم 

منشی سر ه این صدای عدالت خواهی عمالً لبیک گویند.های مثبتی برداشته و با پشتکار و مراعات قانونیت، ب

در زمینۀ موضوع خشونت ملل چند سال قبل خویش از جانب سازمان در کمپاین  «بان کیمون»ملل متحدسابق 

! نامبرده همه مردم جهان "در مقابل خشونت علیه زنان متحد شوید"بر علیه زنان چنین عنوانی را برگزیده است: 

علیه زنان را در در مبارزه شرکت نموده و خشونت « نارنجی»را دعوت مینماید که با انتخاب رنگ مشترک 

 د!دنیای ما خاتمه بخشن

 

 ، زنان به خود سوزی پناه میبرندمرد ساالریغیر انسانی در افغانستان از مظالم 

منجمله افغانستان » ،جهانی حقوق بشراز جانب ملل متحد برای اعضاء با اینکه در مواد ارزشمند خود اعالمیۀ

رسمیت حاصل نمود، در حمایت از  1948بعد از جنگ جهانی دوم و در سال  که «که رسماً آنرا امضاء نمود

بوده است، ولی مراعات و آن حقوق انسانی، پشتیبانی از حقوق زنان هم منحیث اعضای جوامع بشری شامل 

 ، عمالً صورت نگرفته است.رو به انکشافاحترام به چنین موادی، در اکثر ممالک 

را  نمبارزۀ منع خشونت بر علیه زنا ناگفته نماند که امسال بعضی از جوامع، مثالً اجتماع اضالع متحدۀ امریکا

ول دبر زنان اختصاص بخشیده است که در حقیقت این جرم ناجایز در اکثر « تجاوز جنسی»عمل قبیح امحای به 

چنین عمل شنیع همکاری جهانی را برای اقدامات جدی منع این کشور برای  متأسفانه در حال انکشاف میباشد.

 ر ممالک مختلفه با چنین خطری مواجه اند جلب می نماید.در راه امنیت و حمایت از موقف زنان و دخترانی که د

 

قررات مدولتی، یشه سنگ زیرین آسیاب بوده اند و حق و حقوق شان حتی آنچه را قوانین در افغانستان که زنان هم

پیشکش این قشر محروم اجتماع نموده است، سخت پامال جفای بی عدالتی و مرد ساالری هم اسالمی و افغانی 
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ت و عرف می گردد، دردا که موجودیت جنگ های خانمان سوز پیهم و بی مجال، آوارگی و عدم وجود مراعا

 پسندیدۀ افغانی که به زن به چشم خواهر و مادر دیده میشد، کامالً محو و نابود گردیده است. 
 

 

خشونت خانوادگی که منجر به خود سوزی و یا شکنجۀ زن از جانب شوهر و فامیل وی میگردد، نهایت طاقت 

 بازخواست و عالجی را در قفا ندارد. متأسفانه فرسا و غیر انسانی است که در افغانستان

ان، زورمندان و حتی اعضای فامیل ایکه مردادن اعم از شوهران، تجاوزگرددمنشانه در پهلوی شکنجه های 

اغماض و کمرنگ  سهم نمایند، ون پدران و برادران بر دختر و زن مظلوم افغان روز بروز بیشتر وارد میچ

  نباید نادیده گرفت.، عدالت و بازخواست حمایت ازدولت را در عدم اجراء و 
 

 

اگر برای پشتیبانی از چنین روزهایی برای بلند ساختن صدای در گلو خفتۀ زن محروم و مظلوم افغان، صفحاتی 

ای زجر و شکنجه ای که بر قشر را سیاه نماییم، باید به نوشتن مثنوی هفتاد من کاغذ روی آورد؛ حتی نمونه ه

بیرون بوده و دردا که هر روز نمونه اناث افغان هر لحظه و هر دم با عنف و خشونت تحمیل میگردد، از حساب 

 م.اییبه چشم سر مشاهده می نم با عدم وجود قانونیت، خویشهای ابتکاری و ضد بشری آنرا در سرزمین ویران 

متأسفانه با گذشت سال ها در افغانستان گراف خشونت بر زنان و دختران افغان قوس سعودی را پیموده و به یک 

 ای خانوندگی از یکطرف و مظالم اجتماعی از جانب دیگر جنایاتی را می آفریند فیصدی رو به تزاید خشونت ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنایت فجیع و شرم آور قتل فرخندۀ شهید در کابل، روی انسانیت را سیاه نمود

امعه را در خود فروبرده است، ید. البته در پهلوی جنگ ها و خون و آتشی که جروی انسانیت را سیاه می نماکه 

 ماید.ازخواستی و پامال قانون هم صدای خفتۀ زن و دختر افغان را هرچه بیشتر در گلو خفه می نبی ب

رنگ مکآنقدر  در اجتماع فاسد مود، ولی امکانات عملی آنقانون منع خشونت بر زنان باالخره رسمیت پیدا نگرچه 

  بهبودی ای در حال نصفی از نفوس مملکت دیده نمیشود. است که
 

 

در حوالی سال نو در شهر کابل و جوار مسجد « فرخندۀ شهید» جنایت بشری غیر قابل باور در مورد زمانیکه 

حمایت از حقوق زن نهایت  صدای عدالت و انصاف برای دنلند ششاه دوشمشیره رخ داد، با اعتراضات وسیع و ب

مظلوم افغان در حال و آینده، امیدواری هایی خلق گردید که گویا منبعد توجه دولت و دستگاه قضایی به اموری 

هرچه بیشتر از جانب آن مراجع پشتیبانی از قانون،،به جنایت پامال نماید که حقوق زن افغان را تا حد وقوع 

سمی جلب میگردد. ولی دیری نگذشت که حتی محکمۀ جنایتکاران آن فاجعۀ بشری یکی بعد دیگر معافیت و ر

 ه و به فراموش خانۀ تأریخ سپرده شد. هیهات!امن یافتند و دیگر یادی از آن جریان در خاطره ها باقی نماند


