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 زن  یبین الملل   روز ، گرامیداشت از هشتم مارچ
 

 ۲۰۲۱مارچ  ۸
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بدین   حقوقدانان افغان دراروپا رهبرى انجمن  شورای   است.   روز گرامیداشت از روز جهانی زن   امروز هشتم مارچ
منجمله زنان  ،هموطن مان در داخل و خارج کشور زنان به همه او تهنیت خویش ر كبهترین مراتب تبری  مناسبت

   این نهاد مسلكى ما ، تقدیم میدارد.  اعضای زن حقوقدان و
بحیث روز همبستگی بین المللی زنان    زمان ملل متحداساز جانب   .م ۱۹۷۸این روز که بعد از سال 

بخاطر کسب حقوق مساوی و  ،هسال گذشت ۱۱۲در بیش از   محصول مبارزه هدفمند زنان ،دگردی تصویب
مبارزه و فدا    هار این رماعی و اقتصادی میباشد که دتجا ،م امور سیاسی  امدر ت شان با مردان  مساویانه  جایگاه

   کاریها نموده اند.
ترور های    قربانیان میداند تا ادای احترام به یبجا و شایسته یادهان  در این روز بزرگ و پر ارج  انجمن
،   یاز دستگاه های عدلی و قضائ  ما  منجمله هم مسلکان ،یقهرمان و علم برداران تجدد و روشنگر  زنان  هدفمند

ت برین را جایگاه شهنماید و روح شان را شاد و ب  کشور  والیات مختلفه کابل و رسانه ها در  شهامتکارمندان با 
     روح شان استدعا نماید.
چهارده   قرن از راذآستانه گ در را افغانستان زنان و افتخارات تمبارزا ، ارک  سابقه باید  در این فرصت زمانی

  .دی و یادهانی گرفتنبجمع هب اگذربا یک دید  م شمسیهدقرن پانر شمسی به
یک   سرآغاز  ،تآغاز یاف  هیدر عصر امان  به همت ملکه ثریا و کار و فعالیت زنان که با ارشاد النسوان

راسی  کودهه های دم در تاریخ سیاسی افغانستان، اختشاش و استبداد  سیاه   دهه یک  بعد از    بود که   اجتماعی   تحرک
تظاهرات خیابانی   با  این نهضت  و مبارزات نانراتیک زکونهضت دم سالهای شکلگیری ، سالهای شصت وهفتاد

و اثرات خویش   ابدیتبلور م ، اجتماعی -در هشتم مارچ بحیث مبارزات سیاسی ، و مارش های بزرگ
میرمنو  برای اولین بار   . میسازد برجسته   اولین تضمین های اجتماعی و سیاسی از جانب دولت وقت شپذیر رد را

کسب رای عادالنه روانه پارلمان افغانستان میگردند. نام  با ، ز راه حقوق زنانرامب   زن  رچها  تولنه ایجاد میگردد و
جمع    در    خام احراری  ، رقیه ابوبکر ویچهره های مبارز دوکتور اناهیتا راتب زاد، دوکتور معصومه عصمت   های

اولین   همچنان و شورا  انتصابی در دوره دوازده  در جمع سناتوران  حمیرا سلجوقی و خانم وکالی انتهابی
همچنان از چهره    تاریخ پر افتخار نهضت زن در کشور میباشد.  ثبت  مرحوم دوکتور کبرا نورزائی 9زن وزیر
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ثریا  صدیق و سهیال توردر دهه های اخیر از پوهنوال محبوبه جان حقوق مل، جنرال دوک  های تابناک نهضت زن
   پرلیکا نام برد.

در سالهای بعدی     نقش و جایگاه زن به حساب میآید. در  و تابو شکنی یسراکودهه های شصت و هفتاد دهه های دم 
نقش روز  جاده باز کننده  بلکه ،دروشنگری تقلی میگرد   بخشی از نهضت ترقی ، تنور و  تنها جنبش زن بحیث  نه

اقتصاد ، علوم سیاسی و ، علوم طبی،انجنیری  کسب تحصیالت عالی و تخصصی، در عرصه هایافزون زنان در 
وسعت بیشتر   در جامعه  جایگاه زن راو دارتقا میاب  با سرعت ، عرصه های دیگر  و دها تعلیم و تربیه  ،قوحق

  .میبخشد
دوره های سیاه و تاریک  باید بحیث را  تنظیم های جهادی و متعاقبن طالبان  تاریخ سیطره  ده سال

    ب گرفت.اسبه ح ییتسو تبعیض جن  دیکتاتوری  زن ستیزی ، سیستم  ایجاد  در
قربانیان اصلی وحشت جنگ، ترور و محدودیت های زنده گی   ی طوالنیازنان افغانستان هم چنانیکه در ساله

در    ان و عزیزان خویش را تحمل نمودهاز دست دادن همسران، فرزند  درد و رنج  قرار داشتند، بیشترین  انسانی
  .آسیب دیده اند  عمق آالم جنگ، قتل و کشتار

قربانی داده   ،ییکی پی دیگر ،ثپیوسته و در امتداد حواد  بیش از چهل سال   با آنکه زنان افغانستان در جنگ های
زنده گی جامعه افغانی تثبیت   درهمه عرصه های ،نعداد های زنان در افغانستاتسو تبارز ا  جریان زمان  اند، ولی
و    توانائی فزیکی  کمتر از مردان ه زنک  عقب مانده قرون اوسطائی-کلتور  دیگر مفکوره های  که تسا  نموده

. در جامعه ما برای آن زن که زمینه  دش خواهد تبدیل خواب آور برای کودکان  فکری دارند، دیگر به افسانه های
زنان میتوانند بهترین دوکتور و جراح   ه است کهدیثابت گرد  است،رشد استعداد فکری داده شده 

، بهترین معلم و راهنما  وکیل و سارنوال باشند ،یبهترین قاض حقوق انسان ،  سیاستمدار و فعال  بهترین  ،دگردن
و  عرصه اقتصاد و تجارت  ایجادگر و خالق مهارت های  ، بهترین مهندس و انجنیر باشند  ، بهتریندباشن
   علمی و اکادمیک باشند. دنکارم نیبهتر

در    زنان مستوجب تضمین همه حقوق جهانی اند که  به بیان دیگر ثبوت کامل در جامعه افغانستان وجود دارد که
  :تسجیل یافته اند منجمله  بین المللی  کنوانسیون های

 

   ،ناعالميه جهانى حقوق بشرو ميثاقهاى بين المللى ناشى از ا -

   ، يثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسىم -

    ،ىميثاق بين المللى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و سياس -

    ،نميثاق محو تمام أشكال تبعيض عليه زنا -

   ميثاق بين المللى رفع تعذيب ، شكنجه و رفتار غير انسانى و ... -

  

از روز هشتم مارچ، روز بین المللی همبستگی   شتضمن گرامیدا   شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
از مقام زن و روز جهانى زنان این میباشد   تجلیل و بزرگداشت در احوال كنونى بهترین شیوه زنان، اعالم میدارد که

و حقوق زنان صداى خود را رساتر بسازیم و   بزرگ حقوق و زنده گی شهروندی تا قاطعانه در دفاع از ارزشهاى
  .بدانیم دزنان از قبل مردو هایىزادآ معامله را در محدود و مخدوش ساختن حقوق وهرگونه 

باید در هر پروسه ملی ، سیاسی و    فعاالن حقوق زن و او دانشمند م  باید زنان نخبه  بیان میداریم که   تآکید  با  ما
آنها سهم شایسته خویش را داشته   مرتبط به صلح و مزاکرات و همه تصامیم جانبی  بخصوص پروسه  اجتماعی

  .دباشن
 !دهشتم مارچ مبارک و پر میمنت با

 

 با حرمت
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