خشونت ذلت است .پس نباید زن را که
نیمی از پیکر جامعه است ذلیل بسازیم ٬چه
از لحاظ جسمی و چه از لحاظ فکری و
روانی.
بیایید با زنان مهربان باشیم.
سمیر نسیمی
فعال مدنی

با زنان به نیکی و شایستگی معاشرت کنید.
(قرآن/سورهٔ النساء)۱۹/
دید ما مرد ها نسبت به زن از متن جامعه ٬ناخود آگاه
شکل گرفته و زجر آن آگاهانه بر زنان تحمیل
میشود.
صادقانه ابراز میکنم و به آنچه ابراز میکنم باور دارم
که زن روی دیگری از سکهٔ زندگی و چراغ خانواده
است.
فردین فاخر
هنرمند
زنان نیمهٔ از پیکر انسانی را تشکیل میدهند .پیشرفت
هر جامعه یی بستگی به میزان پیشرفت زنان آن
جامعه در تمامی عرصه های حیات سیاسی٬
اجتماعی و اقتصادی دارد.
در سال های اخیر شماری از زنان دلیر افغانستان با
پیوستن به صفوف پولیس ملی کشور و سایر نهاد
ها ٬نقش مهمی را در عرصه تامین امنیت ٬مبارزه با
دهشت افگنی و انکشاف افغانستان به عهده گرفته و
نشان داده اند که زنان نیز میتوانند مانند مردان در
هر عرصه زندگی کار و پیکار کنند.
صدیق صدیقی
سخنگوی وزارت امور داخله

میدیکا افغانستان ـ م ٔوسسه حمایت از زنان
ویب سایتwww.medicaafghanistan.org :

مردان برای حمایت از زنان و محو
خشونت علیه آنان
درین رساله شما نقل قول های تعدادی از
مردانی را میخوانید که برای مبارزه در برابر
خشونت و تبعیض علیه زنان ٬دسترسی
مساوی آنان به حقوق و کرامت انسانی شان
در کنار آنان ایستاده اند.
خشونت علیه زنان زمانی محو میگردد که
مردان آگاه جامعه نیز صدای خود را علیه آن
بلند کرده و خواهان مساوات جنسیتی گردند.
میدیکا افغانستان در مبارزه برای قربانیان و
بازمانده گان خشونت جنسیتی در افغانستان
پیشگام است .ما مشاوره روانی و خدمات
حقوقی فراهم نموده ٬برای عدالت ٬برابری و
محو تمام انواع خشونت ها علیه زنان
دادخواهی میکنیم .در ضمن ٬در عرصه
حساسیت زنانی و ارتقای آگاهی ٬زنان و
مردان را آموزش میدهیم.

ریشه زندگی با زن آغاز میشود.
خشونت علیه زن خشونت علیه بشریت
است.
سمیع حامد
شاعر ٬نویسنده
اگر زن را ناچیز و حقیر بشماریم ٬ما
ناچیز تر و حقیرتر هستیم.
شفیق مرید
هنرمند ٬آهنگ ساز

مر دان ضعیف که یارای مدیریت غرایز خویش را ندارند غالمان حلقه به گوش خشونت اند .مردان بزرگ اما به
خصایل نیک پیامبران متوصل میشوند .آنان به معجزه ی مهربانی باور دارند؛ چنانکه حضرت محمد (ص) ـ قدرتمند
ترین مرد جهان ـ به عطوفت و مهربانی به عنوان سرچشمه ی قدرت در انسان باور داشت.
فرهاد دریا
هنرمند ٬آهنگ ساز
خشونت در برابر زن ریشه در نگاه مردانه و
مردساالرانه دارد .برای محو خشونت علیه
زن ،باید نگاهی که زن ستیزی را روا
میپندارد ،عوض شود و تغییر کند .تا زمانی
که ما مردان خود را اصالح نکنیم و دیدگاه

ترمذی ٬حدیث  ۶۲۸روایت از ابوهریره:
حضرت پیامبر (ص) فرمود«:در میان مسلمانان کسی از نظر
عقیده کامل است که شخصیت عالی داشته باشد و بهترین شما
کسانی اند که با همسران خویش رفتار نیک داشته باشند».
شفیق هللا کاموی
متخصص آموزش های جندر

خشونت علیه زنان ٬خشونت علیه جامعه و بشریت
و باعث تباهی تالشهایی است که تعالی و پیشرفت
جامعه انسانی و کشور افغانستان را مطمح نظر
قرار داده است .خشونت آشکار ترین نوع تبعیض
و ناقض کرامت انسانی است .بنابر این هر نوع
تالش در راستای کاهش و محو خشونت علیه
زنان ٬عالوه بر کمک به رهایی زنان (نیمه از
اجتماع) از هر نوع انقیاد و کنترول نظام مند٬
اقدامی در جهت بهبود سالمت اجتماعی و توسعه
ی انسانی و اقتصادی نیز است.
بسیاری از ارزشها و مفاهیمی که ما به آنها
متعهدیم مانند جمهوریت و دیموکراسی و حقوق
بشر و برابری ٬تنها در زمینه ای که عاری از
خشونت ٬بویژه خشونت علیه زنان و تبعیض باشد
میتواند تحقیق یابد.
بدین ترتیب ٬همه ی ما مؤظف به محو خشونت
علیه زنان هستیم تا سعادت و تعالی و صلح پایدار
در اجتماع خود را تأمین کنیم.
ضیأ مبلغ
فعال مدنی

مان نسبت به زن را تغییر ندهیم ،زن ستیزی
از میان نخواهد رفت .بنابر این ،در کارزار
محو خشونت علیه زن ،باید مردان پیشگام
شوند.
باری سالم
فعال مدنی

اگر چه خشونت علیه زنان در هیچ جای دنیا به طور قطعی
ریشه کن نشده و انواع خشونت ها وجود دارد .اما افغانستان
هنوز در جمله کشور های است که به طرز وحشتناکی در آن
علیه زنان خشونت صورت میگیرد.
خشونت علیه زنان توجیه ناپذیر است و برای ریشه کردن این
پدیده الزم است تا مرد و زن در مقابل هنجار ها ٬سنت ها و
هر عاملی دیگری که باعث ترویج این پدیده شوم میشود هم
صدا شوئیم.
شکیب مصدق
هنرمند
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