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 ه چوکی شکست  شهر سه روز در

 
 

 ( نمارش صیانت از تعلیم دختران در افغانستا)
 

 
خ داد: در  ر    یگرزوادث بح  در افغانستان و ممالک همجوار  ذشته جلسات ساالنه ملل متحد جریان داشت،گ  ءهتهف

ودار ریگرسپتمبر( تعداد کشته ها د۲۸  علیه قتل مهسا امینی به اوج رسید و تاامروز )چهارشنبه  ایران مظاهرات وسیع
ذشت، در پاکستان آزادیخواهان بلوچ حدود هفده تن از پولیس پاکستانی  گ  مظاهره کننده ها از هفتادو پنج  وانتظامیه  

سقوط و شش تن افسر نظامی در آن حادثه   (نایالت)بلوچستا نیهلیکوپتر نظامی آن در هم را مجروح یا کشتند ویک
ود، و بمباح تعلیم سرزبانها    حرام و  ،ث حاللحب، در افغانستان تراژیدی بستن مکاتب ادامه داشت ودبه هالکت رسی

ر مورد خونریزی  دران حالل و مباح  گا، درحالیکه فتودشودن مکاتب دخترانه را داشتنگ  مردم شریف ما پیهم تقاضای
وصاً استادان و اهل  صافغانهای مقیم اروپا، خ   . درچنین اوضاعدبلند نکردن  اصد   ناه مراکز آموزشیگ یوقتلهای اطفال ب

  و تر ملل متحد در جینفدر مقابل د وقطع ارسال تروریزم شودن مکاتبگ تا حمایت شانرا برای درفتنگ  تصمیممعارف 
 چ پشتون وبلو  مبارزان  .دبا فشار روز افزون بررمبارزان پشتون وبلوچ در صوبه سرح   مصادف بود  این  .ابراز نمایند

. به همین مناسبت اعضای  دندر یاد اوری نمواز خاطره حنیف خان و آزادی بدون قیدوشرط وبدون ضمانت علی وزی
نیز در میدان تظاهرات دفتر ملل متحد در جینو حضور بهم رسانیده بودند و در تاالر مطبوعات آن دفتر    پي. ټی.ام 

این جنیش طی این هفته صدها تن از" اسیران " افغان را که مربوط هر قوم بودند، از   .به ایراد بیانات پرداختند
این    .دادند تا از آزار واذیت افغانها دست بردارند    جاب اخطا ر نپ   و به نظامیان مستبد  دراچی رهانیدنزندانهای ک

نجاب و نظامیان مربوط آن از حمایت پ  همچنان تذکر داده شد تا  .همکاری و اظهار اخوت باعث خوشی افغانها گردید
  .دافراطیت در افغانستان دست بردارن

شایش مکاتب دخترانه نیز در گ  ر موضوعگ یبود، از طرف د  ف به منظور قطع ارسال تروریزمراین مارش ازیکط
درافغانستان    بشایش مکاتگ  از  ته شد تا همزمان با تمام مناسبتهای فوقس، الزم دانتصدر اجندای مارش قرار داش 

ازگ  حمایت قوی اظهار به این منظور  تا روگ  ز تقاضا صورتین  باینجان  ردد.  بخاطر   رسپتمب۲۶  هنب یکش  زرفت 
(    Broken chairهشایی مکاتب در صحن مقابل دفتر ملل متحد، نزدیک )چوکی شکست گزاشتراک در داعیه ی با

  .ازحق تعلیم دختران افغانستان تجلیل نماییم حضور یافته
  :تدر مقابل دفتر ملل متحد ازینقرار اس یا چوکی شکسته   Broken Chair تاریخچه ساختن و ګذاشتن

 

سال  ممنوطخابای  عاهدهم.  م ۱۹۹۷  در  میونم  عر  است؛د ای ضهن دن  وکور  اسلحه خطرناک  که یک  در    پرسونل، 
قرارداد به این  منظور ترغیب  مشهور است. در همان زمان، به   یذارگ ن پیمان منع می   نام  سازمان ملل امضا شد. 

مین از  استفاده  توقف  و  معاهده  این  امضای  برای  سازمکشورها  زمینی،  جهانی  معلولیت   انهای  به   ،ومعیوبیت 
منظور توجه بیشتر به مجروحان ی شکسته بهاپ  یچوک  تا یک  ده شدمأموریت دا  (تدانیل بِرسِ )  یساز سوئیسمجسمه
  .دبساز لپرسوندهای ضمین

 

. ابتدا  تاس  شکسته در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو  ی تن با پا  ۵.۵  متری به وزن   ۱۲  یکار او این چوک  ینتیجه
درینجا   هنوز هم  سال  نچندی  قرار بود تا این اثر تنها برای سه ماه در مقابل سازمان ملل نصب شود، اما پس از گذشت

   .دوجودندار ن آ فحذ یارب یتصمیم و تموجود اس
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، که  دی است از کنار و مقابل آن بلند میشوهرآنچه برضد آزادی و کرامت بشر  ات بفبرعالوه؛ امروز صدای مخال
الملل در پیشبرد سازمان معلولیت بین  نذشت زماگاب.تده اسونم  المللی تبدیلی بینژنو به یک جاذبه  راین چوکی راد
های دیگر هم برای اطمینان از عملی شدن دستاوردهای این معاهده  بسیاری از سازمان    هنماند، بلک   این جنبش تنها

  جای   اند، اما هنوزکشور این معاهده را امضا کرده  ۱۶۲  تا به امروز،  هباوجودیک    کامل، وارد میدان شدند.طور  به
از  رد  کشور  ۳۴  امضای چین  و  آمریکا، روسیه  است؛  خالی  قرارداد  کها  کشورهایی   هجمل  این  این  ند    ن پیما  به 

معلولیت   نفعالیتهای سازما  وو مجروحین  عکسهای از معلولین    ،هدر وسط میدان چوکی شکست  .دنت نپیوس  صلحدوستی
  ، روندا و غیره   دیده میشود، در عکسها بیشترین معلولین مربوط افغانستان ویکتعداد ممکالک افریقایی مانند سودان 

  .این یک نمونه از پایمال شدن حق انسانی است .اند
آمیز است. همین تظاهرات به برای تظاهرات صلح   محل پذیرفته شده  نو،یژدر    UN بل دفترامیدان ملل در مق  اکنون

شوند. دیده و شنیده می  یچوک  ی این ها در سایه کنند. حاال ، نظرها و دیدگاهشکسته کمک می  یچوک  دیده شدن بیشتر
های  ی به خواستهیا سکوت برای دستیاباو شعارهابیانیه ه  اغلب اوقات، فعاالن و تظاهرکنندگان از سراسر دنیا از طریق

ترتیب    این   ه ب  وجاودان ساخته    هاها را در ذهن شکسته نمادی است که این نوع از فعالیت  یچږک  کنند.خود تالش می
عدالتخواهی،    ءسمبول داعیه/دیک اثر هنری ونما  امروز این چوکی به  .صدای بشردوستی دایم در کنار آن شنیده میشود

ف اصلی این سمبول در جنب  اد ها  است.  ارتقا نموده  گنو ج  م، تروریزتخشون  شهای مدنی، مقابله بازدفاع از ار
است.  ،یچوک نوشته شده  المللی  بین  فرها  به هشت زبان  بر اصرار دوستان  بنا  باوجود مصروفگ نینجانب  تها  یی؛ 

ینوا حدود  از ج  هک  معازم آن دیار شد  آلمان  گرشنبه از ایالت مککلنبو  و روز  هفتگ  وضیقی وقت خواهش شانرا لبیک
دارد  فاصله  کیلومتر  بلژی  .هزار  فرانسه،  از  دوستان  هالن  ، کسایر  پداتریش،  کوزه  میونیخ،   ایختښ ،  های  شهر  و 

بیانات ساعت ده در تاالر مطبوعاتی دفتر ارائه و بعد همه    حضوز بهم رسانیده بودند.  گروبراندربو  ن، کولگرهامبو
، محکوم نمودن اعمال  یرعایت حقوق انسان  رحمایت از داعیه ید  مدنی  شارمضمن یک    ر باهم در میدان مقابل دفت

لیسی و گ نا به زبانهای پښتو، دری، اردو،اهرفت. بیانیه  گ  ن درهای مکاتب درافغانستان صورتدشوگ  و  یتروریست
تعلیم دختران    حقوق  در مورد  خواهران ما که درافغانستان در سکتور معارف مصروف خدمت بودند،  آلمانی بود.

  .را حمل می نمودند  قهای ملیرجوانان بی نی نمودند. درجریان این سخنرانی سرود ملی کشور پخش وسخنرا
رزین ملی  ادادخواهی بوده است، از مب  محل  دطور ممت  ذشتهگ  نطی سالیا  Broken Chair  این میدان و اکناف

وغیره    کردها، صدای برحق تحفظ پشتونها  ههای میانمار، خشونتهای صربستان، مظالم علی گ نفلسطین، تا قربانیان ج
ادارات خویش ارائه  گ  تلف درین محل حضور دارند وخاران مگ ن ردیده است. خبرگ  دنازینجا بل زارشات شانرا به 

و صلیب سرخ از    گن ن ج، مددرسانان معیوبین ومعلولیرمیدارند، نماینده های سازمانهای خیریه، مدافعان حقوق بش
یرق ملی  بام اعضای ملل متحد و ازآن جمله  مقهای تریب صدای عدالتخواهان نظارت مینمایند. در مقابل تعمیر دفتر  
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عدالت، رفع  زصیانت ا  ر تقویت روند مدنی،گ ننمایا   Broken Chair  در کنارایستادن    .تافغانستان در اهتزاز اس
افغانستان بز  است.  تمساواو  تبعیض وخشونت، فراخوان برای برابری ین روز دریک رد   )لروبر(   گرافغانهای 

  .ردیدگ  خصفحه ی تاری  ثبتسویس، این شهر خاطرات    واحد ایستادند و یک خاطره ی فراموش ناشدنی از شهر  صف
 لبیک   ا ما ر  م مرد  حمایه و تقاضای  ا افغانستان رحق تعلیم جوانان  وتوقف صدور تروریزم    داعیه ممنون از آنهایکه  

  .فتندگ

                                 
  
  
  
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؟بلند نمودن صدای اعتراض در مقابل دفتر ملل متحد چه پیامی دارد
   معارف  و ب، دانش، مکتیارزشهای مدن معرفی ملت ما، منحیث ملتی معتقد به.۱
  ،دبه اصول بنیادین حقوق بشر و منشور ملل متح اافغانه یوفادار .۲
  ،درمطالبه حقوق جوانان بایستندزمسالمت آمی اهراظهار این حقیت که اهل معارف میخواهند از .۳
  ،یهمنوایی با داعیه صلح طلبی جهان.۴
  .و معارف در افغانستان بجلب توجه جهانیان به وضع مکات. ۵
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