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 ۱۱/۱۰/۲۰۲۱            انجمن حقوقدانان افغان

 نداى دادخواهانه
 

وق زنان افغانستان در شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، ضمن سپاس از دعوت نهاد مدنى مدافع حق
تى را متكى بر مصالح علیاى كشور و منافع مردم مظلوم ، آ البان ( مراتبدهم اكتوبر ) روز جهانى زنان علیه ط

 :در توضیح موقف اصولى انجمن مطرح مینماید 
 

را « سقوط » از بوالعجبى هاى تاریخ كه حوادث نامیمون در افغانستان تكرار میگردد و طى یك قرن سه بار 
مى شود . در ورق گردانى مقدرات تاریخى افغانستان  تجربه و از گذار بشاهراه صلح واقعى و ترقى محروم ساخته

براى « قیم»كشور ما شادمانى مینماید و بمثابه « فتح » در سى سال اخیر ، این سومین بار است كه پاكستان از 
  یین افغانان خط و نشان ترسیم میكند .آدین و 
متحجرانه از دین مقدس  ئتقرات تا با مى طالبان بدون عبرت از تاریخ ، دست و استین بر زده اساسال تحریك

« اسالم واقعى » اسالم و تطبیق شریعت من در آوردى شان ، افغانستان اسالمى را بعد از چهارده قرن بطرف 
  ! ! ! سوق نماید

 

  :تعبیر دقیق از عملكرد طالبان این است كه
كشور میخواهند ، صادق ترین مسلمانان ه هاى دیوبندى پاكستان و نیمچه مال هاى دهات و محالت ن مدرسشاگردا

  نمایند .« مسلمان » جهان را ، از سر و بذوق و سلیقه خود 
نان را از حقوق و ازادیهاى آاظهر من الشمس است كه لبه اصلى تیغ طالبان متوجه زنان افغانستان مى باشد تا 

  معه محروم نمایند .عى ، اقتصادى و سیاسى جاانسانى و اشتراك فعال در حیات اجتمااساسى و 
هیچ شكى وجود ندارد كه جامعه افغانستان مرد ساالر است و اما همیشه و در طول تاریخ ، حرمت زن و احترام به 

  .مقام مادر زیر سوال نرفته است
نقش اثر خ شخصیت هاى سترگ همانند نازو انا و زرغونه انا مادر زبان درى رابعه بلخى است و در درازناى تاری

  ر در تاریخ كشور ایفأ نموده اند .گذا
در صد سال اخیر و بعد از مشروطیت ، استقالل ، انفاذ اولین قانون اساسى و ایجاد نخستین دولت ملى ، نهضت 

هار زن پیشگام با راى مستقیم مردم از زن با ارشاد النسوان و نام ملكه ثریا پیوند دارد . حدود شش دهه قبل چ
پارلمان انتخاب گردیدند و در همان سالها اولین زن در سمت وزیر مقرر گردید . طى  مركز و والیات كشور در

  همان سالها نهضت مترقى زنان نضج بیشتر یافت و نهاد ها و سازمان دیموكراتیك زنان در كشور ایجاد گردید .
ط به همین دو دهه در حیات سیاسى و اقتصادى جامعه ، فق رزه تاریخى و حضور زنانتالش جریان دارد تا مبا

  حضور ایاالت متحده امریكا و متحدان ان در افغانان محدود گردد .
دفاع از حقوق زنان موضوع ملى و تاریخى افغانستان است و به همین دلیل از طرف انجمن حقوقدانان افغان در 

به صلح واقعى و پایدار ، اروپا بحیث یك داعیه بزرگ ملى ، پنداشته مى شود كه تامین ثبات در جامعه و دستیابى 
  در گرو برخورد دقیق با ان مى باشد .

 

Vereniging Afghaanse Juristen inEuropa
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و در احوال جارى تعداد كثیر زنان سرپرست  اندى چهل و شش سال را زنان متقبِل گردیده اثقلت اصلى جنگ تحمیل
  و متكفل اعاشه فامیل هاى شان مى باشند و سهم ارزنده در اقتصاد ملى افغانستان دارند .

 

  :بدینرو
وراى قانون ،  در حیات اقتصادى ، اجتماعى و سیاسى جامعه ، در آنان حقوق زنان و تضمین حضور فعال تحقق

استمرار كد مدنى افغانستان و در وجود حاكمیت قانون میسر میگردد و صحبت از حقوق و ازادى هاى مردم و 
  منجمله زنان با حواله به شریعت طالبانى یك سراب مى باشد .

ور از هر نیت تكفیرى و تحجر زن ستیز ، مستلزم رستاخیز عظیم مدنى است كه با ارزش محورى و بدمقابله با ذه
جامعه در خطوط قومى ، زبانى ، مذهبى ، در تحت بیرق سه رنگ ملى بمثابه میراث بزرگ  ینوع تقسیم عمود

   انجام میگیرد .معنوى مشروطیت و شاه امان هللا
بسیار ضرور است تا مدافعان حق و حقوق مردم با فراست مواظب باشند تا دستاورد تالش هاى مورد دستبرد 

تاجران دین ، دكانداران قوم و جالبان شكست خورده سیاسى كه همان اعضاى شركت سهامى دو  فسادساالران ،
 .دهه اخیر مى باشند ، قرار نگیرد 

( در قبال افغان و افغانستان مضاعف گردیده  Moralobligationشان ) جامعه بین المللى كه مسؤلیت اخالقى 
سازى ها تقلیل نداده و منوط به شروط فاقد « پروژه » طح است ، دفاع از مردم مظلوم و حقوق زنان را در س

نمایند . ) همه شمول واقعى به اشتراك بهترین شخصیت هاى سه اكثریت « دولت همه شمول »ارزشى همانند ، 
  زرگ افغانستان : زنان ، جوانان و مستمندان ، متحقق شده میتواند (ب

ابه اكثریت جامعه در حیات سیاسى ، اقتصادى و اجتماعى جامعه زنان افغان حق دارند و مستحق مى باشند كه بمث
  اشتراك فعال داشته و در سطوح مختلف قدرت و اداره دولتى سهیم باشند .

 
  با حرمت

 نشوراى رهبرى انجم
 نمیر عبدالواحد سادات رییس انجم
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