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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

 11/10/3112                        نور محمد غفوری

 اعـــــــالمـیه

 انون منع خشونتقدر بارۀ حقوق زنان و 

 51/3/5331مؤرخ کابل ـــ افغانستان، 

 چون مردان در تأمین انکشافهمد و میتوانند ناز پیکر جامعۀ مارا تشکیل می ده یزنان نیم

ایفا نمایند؛ ولی از آنجائیکه جامعۀ  گی کشورما نقش مؤثراقتصادی، اجتماعی و فرهن ،سیاسی

 از مظالم یاین سرزمین همیش انواع تأریخدر طول  انافغانی یک جامعۀ مرد ساالر است، زن

تصادی، ماندگی وحشتناک اق. عقب متحمل گردیده اندتبعیض را  اجتماعی، خشونت، ستم و

و تبعیض علیه آنها  فرهنگی در کشورما سبب گردیده است، تا انواع خشونت، ستم اجتماعی و 

 ادامه داشته باشد. 

نان ارتباط زلی و اجتماعی یفامحقوقی، با موقعیت  کشورو  خانوادهسعادت ، قابل ذکر است

مهم ملی و  بزرگ ائلمسیکی از و تأمین حقوق آنها  ما ًء موقف زن در جامعۀبنا ،داردناگسستنی 

 عملی گردد.  جو و و  حل آن جست قانون راه چوکات در و معقول ۀگونباید به که  میباشدکشور 

مدنی  حقوقمنافع مدافع خویش  مطابق اهداف مرام، در حالیکه خود را حزب ملی ترقی وطن

تا با  طلبد، از دولت جمهوری اسالمی افغانستان می، داند زنان در کشور میجمله حقوق  ازافراد، 

وق بشر و میثاق رفع کلیه تبعیضات اعالمیۀ جهانی حق قانون اساسی کشور، های ارزش توجه به

حقوق حقۀ زنان  وداده شود زنان در کشور ما پایان  برو تبعیض انواع خشونت، ستم  ،علیه زنان

 گردد.تضمین  تثبیت و در کشور« قانون منع خشونت علیه زنان» توسط

حمایت  ایشان یاهو فعالیت امون حقوق آنها رزنان پیاز خواسته های برحق حزب ملی ترقی وطن 

را به  داخل و خارج از کشوردر  زن ـۀحل عادالنۀ مسئل حامینهاد های تمام نموده، بی دریغ 

اقدامات مقتضی را براه انداخته و در  تا ،می خواند فعالیت های روشنگرانۀ مشترک و همآهنگ فرا

کنونی مرحلۀ حساس  و راستارا در این  یسزایه نقش بنیروهای عدالت پسند  هماهنگی بسیج و 

 و من هللا توفیق      ایفا نمایند. یتأریخ

  ـــــــــــــــأشـداراالن 

  حزب ملی ترقی وطن
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