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 ۷۰/۷۳/2۷1۲         انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 

 مارچ را ، مقام واالي زن و هشتم كرامت انساني
 میداریم یگرام

 

  .شودیگرفته م لیو تبج لیزن به تجل یروز جهان یالملل نیهشتم مارچ در سطح ب پنجشنبه
 داندیم یخیروز تار کیبزرگ از  لیتجل ستهٔ یروز بزرگ را شا نیانجمن حقوقدانان افغان در اروپا ا یرهبر یشورا

و اراده  می، تصمیفکر یتوانائ ،یبا شهامت و فداکار ارکیویدر شهر ن یالدیم 11۷1در سال  کایمراکه زنان 
و اراده واحد خواهان حقوق  یو با همبستگ ذاشتندگ شیدر معرض نما توانمند در اجتماع یانسان ها ثیرابح شیخو

ص بخصو یسده بعد میکنیدر  یولبود   یحرکت عدالتخواه کیحرکت بزرگ که در اول  نی. ادندیکار گرد یمساو
و  شکست یو روند اقتصاد یاجتماع اتیدر برابر زن را در ح ضیکوپن هاگن طلسم تبع 1111سال  یگردهمآئ

ن و حقوق موقف ز که دیدر جوامع مختلف گرد یمترق یجهش ها ساز نهیزم یبعد یها سلو ن یبعد یسالها یبرا
  .واداشت یقانون یها نیو تضم یجنس ضی، رفع تبعیحق بشر کیاش دولت مداران را به اعتراف به  یانسان

مختلفه  یرا در تکامل جهان ما ، در عرصه ها یجا و مقام خاص یبعد از جنگ دوم جهان یزن در سالها جنبش
 .عقب مانده را در هم شکست یتابو ها و سنت ها یداشته است و در تعداد از کشور ها یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع

ه گرفت لیروز به تجل نینمود و از همان سال به بعد ا اعالم یالملل نیهشتم مارچ را روز ب م 11۰۲متحد در سال  ملل
 .شودیم

فتاد ه دهه یدر سالها نهضت زنان یزن و جنبش نو پا یالملل نیروز ب لیبا آنکه تجل ما افغانستان زیکشور عز در
سهم  و احقاق خود ها یجنس ضینهضت در رفع تبع نیا شگامانیپ ثیکشور ما بح یزنها نیشکل گرفت و نخبه تر

دولت  کهنیرا بلند نمودند.تا ا یحق طلب تیرا یاسیو س یاجتماع یدر تمام امور زندگ بیترت نیگرفتند وبد یبارز
 .موسسه زنان اقدام نمود نیاول لیبه تشک یاسیفشار س نیوقت تحت هم

زنان پسشقدم افغان درین دوره كه راه ارشاد النسوان نهضت امانیه و ملكه ثریا فقید را تعقیب نمودند ،چهره  نیاول
، وردک یصحت عامه ، محترمه معصومه عصمت ریوز نیاول یهاي درخشان همچون خانم دوکتور کبرا نورزائ

، محترمه شفیقه الحراري وكالي تولنه ،محترمه رقیه ابوبكر رمنویم سیرئ نیاول یمحترمه صالحه فاروق اعتماد
 .دوره دوازدهم پارلمان و وزراي بعدي میباشند

ته سابقه دار فاکولاز استادان  یکی ثیپوهنوال محبوبه جان حقوقمل بح کیاکادم تیمعزز و شخص یاز چهره ها یکی
 نیدر ا یقانون اساس قینظارت بر تطب ونیسیاسبق وزارت امور زنان و عضو کم ریو وز یاسیحقوق و علوم س

 .است یادهانیقابل  زیروز بزرگ ن
 و یاسیس ،یمختلف اجتماع یآهنگ و مبتکر در عرصه ها شیبس بزرگ است که اکنون تعداد از زنان پ افتخار
 .وف کار و مبارزه اندُمجدانه مصر یاقتصاد

 ریو خط تیپر مسئول فیتعداد از زنان هم مسلک ما را در وظا یمسلک یانجمن حقوقدانان افغان در اروپا کار ها
موقف بزرگ زن در جامعه  تیتثب یعدالت و قانون برا قیکشور در جهت تطب یو قضائ یعدل یدر دستگاه ها

  .داندیم یو سر بلند ریتقد ستهیشا
. خشونت دهندیم لیبخش جامعه ما را تشک نیتر ریپذ بیجنگ چهل ساله و هنوز هم آس انیقربان نیافغان بزرگتر زنان

  .ردیگیدفاع را م یدر برابر زنان و بانوان جوان با اشکال مختلف آن ساالنه جان دها زن مظلوم و ب
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 نیداران د کهیآور است که ت اند. وحشت دهیبه قتل رس یناموس میسال گذشته دها زن و دختر جوان در اثر جرا در
مردان کور چشم و  یبه موقف  دختران و زنان  )ناموس خانواده ها( را در حضور صد ها یاحترام یبا قساوت و ب

زنان و دختران جوان در  یمجازات صحرائ اقعهو 1. از کنندیم یبه شالق مجازات صحرائ ایدل سنگسار و  هیس
 یاورگانها یشانیدولت صورت گرفته است، که لکه ننگ بر پ تیچند واقعه آن در مناطق تحت حاکم یسال جار

 .گرددیم یتلق یو قضائ یعدل یو دستگاه ها تی، امن سی، پول یقدرت دولت یمحل
 ریاو سطالبان  یستیترور انهیاعمال وحش جهیزنان و بانوان جوان را که در نت ادیحقوقدانان افغان در اروپا  انجمن

 .داندیم یرا از دست داده اند، گرام شیخو یجان ها یلیفام یوحشت خشونت ها جهیو هم چنان در نت نیدالالن د
م ه یو همچنان خانواده ها را به تمام زنان و بانوان کشور لیتجل ستهٔ یروز بزرگ و شا نیحقوقدانان افغان ا انجمن

 یبراگفته  تیو تهن کیحراست حقوق کشور تبر یاورگانها هرمان هم مسلک ما در خارج کشور وق مسلک و زنان
زو آر یجنس ضیرفع هر گونه تبغ یو مبارزه برا ربزرگ در امر دفاع از تمام حقوق زن در کشو یها تیشان موفق

  یحق و عدالت اجتماع ین و جنبش زن برازنا یرسا یگسترش حق و عدالت را با صدا ی. انجمن صدادینمایم
صلح و  یزنان هیچگاه ی. این اصل را باید همیشه مالك اندیشه و عمل قرار داماد كه بدون سهمگیرداندیهمنوا م

 . نخواهد بود یسرم یگذار بشاهراه ترق
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