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 ۷۰/۷۰/2۷1۰         زنان یکانون هماهنگ
 

 زنان افغانستان یمدور کانون هماهنگ زیم امیپ
 هشتم مارچ دنیبه مناسبت فرا رس

 

 :رسدیمنطقه و کشور ما فرا م ،در جهانحساس  اریبس طیمارچ امسال در شرا هشتم
 

خود و دفاع از  یو قانون یدفاع از حقوق انسان یاستوار برا و اراده   یتا ما با آگاه کندیم جابیحساس ا طیشرا نیا
 تیاکمدر پناه ح یو بهروز یگ، سازند یموکراسی، تفاهم ، د تیصلح ، امن یدر فضا یگزند یحق مردم افغانستان برا

 .میهشتم مارچ برو زشوایبه پ یو نفرت پراگن یی، زورگو یرانگریو قانون و مخالفت با جنگ ،
 

 یگزند یدسترسي به صحت، آموزش، کار و مشاركت در همه عرصه ها ،یمصوون اجتماع یدر فضا یگزند
نان ز تیانه تا هنوز اکثرکه متاسف یحقوق -روند یزنان افغان به شمار م یو انسان یاز شمار حقوق قانون یاجتماع

زنان افغانستان و تا هنوز حتا حق  یحقوق انسان نیتر ییآن ها در عمل بهره مند نشده اند. بدترآن که ابتدا افغان از
مانند ه زیخشونت امسال ن هیجهت مبارزه عل نی. به همردیگیبه صورت گسترده مورد تعرض قرار م زیآنان ن یگزند
 .مانده است یاد و مبرم باقگذشته مساله  ح انیسال

 

 بل مجازات نشده اند ،« فرخنده یو دسته جمع یعلن یفاجعه  زجر کش»نه تنها همه عامالن  زیاز آن جا که تا هنوز ن
 ۸ انیتا در فاصله م کندیم جابیا تیوضع نیزنان همچنان ادامه دارد، ا هیو خشونت عل افتهین انیپا «یفرخنده کش»

مبارزه در برابر  یرا برا ییکارزار گسترده « فرخنده یعو دسته جم یعلن یفاجعه  زجر کش»مارچ و سالروز 
دد مبدل گر یبه روز دیفاجعه با نیخشونت، به راه انداخت . سالروز ا انیقربان یبرا یزنان و دادخواه هیخشونت عل

 .اردرا در برابر هر گونه خشونت، حساس نگهد یکه وجدان اجتماع
 

هشتم مارچ و سالروز فاجعه  یتا در برگزار میخوانیما همچنان مردان آگاه افغان را مخاطب قرار داده و آنان را فرام
خود را در برابر زنان  یمانیا ی، افغان یانسان تیو مکلف نیقتل فرخنده همراه و همصدا با زنان اشتراک ورزند و د

 .ندینما فایا
 

قوق از ح یخود را در مورد پاسبان یها تیتا مکلف میئنمایو پارلمان افغانستان مطالبه م هیئقضا ما از حکومت ، قوه  
گرفته و گزارش اجراات شان را درین مورد به زنان و همه  مردم كشور  یو به خصوص زنان جد هموطنان یقانون

 .ارایه كنند
 

 انیمشترک خود را همصدا ب یشوند که خواست ها روزیبر موانع و مشکالت موجود پ توانندیم یزنان افغانستان زمان
ه زنان را ب یتبارز جنبش اجتماع نهیشان را گسترش داده و زم انیم یو همکار یتفاهم ، همبسته گ یکرده و فضا

 .قابل انصراف فراهم سازند ریتوانا و غ یروین کی ثیح
 

و  زنان یها نهاد انیم یتفاهم و همبسته گ قیبا توجه به مراتب باال الزم است تا در هشتم مارچ با گسترش و تعم
 :میکن انیرا همصدا ب مشترک ما ف قرار گرفته و اراده  ص کی، شانه به شانه در حقوق زنان و همه فعاالن  ینمدافع

 

 بس است یفرخنده کش ! 
 بس است یزیزن ست! 
 بس است یکش تیانسان! 
 ما نیدر سرزم یابتینه، به جنگ ن! 
 وطن ما میبر حر نینه، به متجاوز ! 
 ما نهفته است یو همبسته گ یخودآگاه یدر اراده برا ، یانسان تیما در حقان یروین! 
 است یاجتماع ی، عدالت و همبسته گ ی، برابر یشعار ما مهربان ! 
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 ما است یو قانون یحق انسان یمصوون اجتماع یدر فضا یزنده گ! 
 تام الحقوق، حق  اتباع ثیبه ح یاجتماع یزنده گ یصحت، آموزش ، کار و مشارکت در همه عرصه ها

 !ما است یو قانون یانسان
 مشترک ما یبا هم در راه تحقق اهداف انسان ! 
 بهتر جامعه و وطن ما یفردا یبا هم برا! 
* 
به هفتاد نهاد زنان و مدافع  کیگان نزد ندهیه در آن نمازنان افغانستان ک یمدور کانون هماهنگ زیتوسط م امیپ نیا

  .است دهیو صادر گرد بیحقوق زنان و حلقات فعاالن سرشناس حقوق زنان اشتراک دارند تصو
 افغانستان

 

 زنان یکانون هماهنگ رهیمد اتیه
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