روز جهانی منع خشونت علیه زنان
امروزمطابق به تصمیم سال  ۱۹۹۴سازمان ملل متحد روز جهانی منع خشونت علیه زنان
میباشد .بشریت هیچگاهی به مدارج واالی انسانی عروج نخواهد یافت تا این پدیده نفرت انگیزو
خالف کرامت إنسان  ،خشونت دامنگیر نیم ازابنای بشر باشد  .برای افغانستان و افغانان تجلیل
ازین روز  ،پرداختن به بخش از تراژیدی غم انگیز جامعه مصیبت زده ما میباشد.
افزون بر مصایب تاریخی و عقب ماندگی قرون  ،مرد ساالری ،جهالت و بیسوادی  ،سخت
جانی سنن و عنعنات نا پسند  ،عصبیت قبیلوی  ،زن ستیزی  ،عواقب مصیبت جنگ خانمانسوز
و پیآمد های دردناک آن و  ...کشور ما آماج سونامی « ذهنیت تکفیری » بوده که اکنون با
زشترین شکل آن و هیوالی مخوف داعش مواجه میباشیم  .مجموع عوامل یاد شده در موجودیت
دولت ضعیف  ،فقدان حاکمیت قانون  ،ضعف ارگانهای حراست حقوق و قوه قضاییه فاسد ،
باعث گردیده که رقم خشونت روز افزون باشد و بیک تهدید جدی در برابر سالمت جامعه مبدل
گردد  .اشکال هولناک خشونت طی سالهای اخیر  ،مرگ ارزشها و انسانیت میباشد  .در حقوق
بین المللی از اعالمیه جهانی حقوق بشرو میثاقهای ناشی از آن و در کنوانسیون بین المللی
ارزشهای دقیق بخاطر مبارزه علیه این پدیده شوم تسجیل یافته و در اعالمیه جهانی ملل متحد
پیرامون منع خشونت علیه زنان تعریف آتی داده شده است  « :هرگونه عمل خشونت آمیز بر
پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فزیکی  ،جسمی و یا روانی زنان شود و باعث جبر و سلب
جابرانه آزادیهای زنان در جامعه و زندگی شخصی گردد  ،بمثابه خشونت علیه زنان پنداشته
میشود » ،بر طبق این اعالمیه خشونت در ابعاد جنسی  ،جسمی  ،روانی  ،مجبورساختن و ...
و تا نکاح قبل از وقت قانونی و جبری ،بحیث جرم شناخته شده است  .مقابله با این مصیب عظیم
مستلزم اراده نیرومند دولت  ،جامعه  ،خانواده  ،شهروندان و جامعه بین المللی میباشد  .این
رسالت بزرگ ملی و انسانی نمیتواند بشکل پروژه یی و نمایشی و خاطر خواهی « دونر » های
غربی و  ...مثمری ثمری گردد  .دولت باید در گام نخست صداقت خود را بخاطر انفاذ قانون
منع خشونت منتشره جریده رسمی شماره (  ) ۹۸۹جریده رسمی  ،که در پارلمان حبس گردیده،
به اثبات برساند  .انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه گامهای مثبت را در خور ستایش
میداند  ،از تمام پاسداران حاکمیت قانون  ،عدالت اجتماعی  ،توسعه اقتصادی و ترقی  ،جامعه
مدنی میخواهد تا در مقابله با این طاعون مهلک جامعه  ،شجاعانه مبارزه نمایند.
با حرمت
هیات اجراییه انجمن

