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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

  

 

 81/20/0282                ن، غفوری
 

 عاجل استمهم و 

 کومک کنید، تا زنان محافظت گردند

 

 ټولو ملگرو ته سالمونه

هغه دوستان چې غواړی په افغانستان کې د ښځو له حقوقو څخه دفاع وکړی او ددې هدف له پاره په مسئولو کسانو 

او سیاستوالو فشار واچوی او همدا شان په دې کار کې د نړيوال پیوستون او الس نیوی څخه هم ګټه پورته کړی، نو 

 . د آواز له پتې خپل السلیک وکړیزر تر زره 

السلیکونه ورواستوو، نو د آواز ويبپاڼه زموږ دا غوښتنه  ۰۵۵ساعتونو کې  ۴۲ږ وکوالی شو چې په که چیرې مو

 .نو ځکه د عمل د سرعت اړتیا شته. خپروی
 

 :د آواز لینک

 

http://www.avaaz.org/de/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_gr

dnd_1/?ckkCheb 

 

 ستاسې د همکاریو او روغتیا په هیله

 کومک کنید، تا زنان محافظت گردند

 ولی واقعیت ها نشان می . باشند را دارا می گی اجتماعیفغانستان زنان حق اشتراک در زندنظر به قانون اساسی ا

ورزند، اکثرًا هدف بدنام سازی، حمالت  دهند آنعده از زنانی که به اشتراک در حیات اجتماعی جامعه جسارت می

 . رسند خشونت بار و تهديد به مرگ قرار گرفته و حتی به قتل می

ه را نموده اند، کشته شده اند، منجمله زنان تنها در همین چند سال اخیر ده ها زنی که جرئت قدم نهادن در جامع

 .ژورنالیست، سیاستمدار، عضو پارلمان، مبازر حقوق زن، معلم، مديرۀ مکتب و هنرمند

نمايند، بیشتر در معرض چنین  برای اعادۀ حقوق آنها اقدام می به خصوص آنعده از زنانی که خود به نفع زنان و

يسۀ ادارۀ زنان واليت لغمان صبح هنگام در ئخانم ناديه صديقی ر 82/80/0280 به تاريخ . گیرند خطرها قرار می

يسۀ قبلی همین اداره خانم ئو اين در حالی است که ر . راه رفتن به دفترش مورد اصابت گلولۀ مرگبار قرار گرفت

 .حنیفه صافی فقط پنج ماه پیش از آن توسط انفجار بم به قتل رسید

 بی تفاوتی در مقابل سرنوشت زنان افغانستان احتجاج نموده و  جمعی بر ضده خواهیم به صورت دست ما می
 .اين موضوع فوق العاده مهم و مبرم را در مرکز توجه جامعۀ بشری قرار بدهیم

 لین امور را در راه عمل به حرکت بیاوريم تا قربانی و جانوما میخواهیم با نیم میلیون صدای اعتراض، مسؤ 
 .دفشانی هیچ زنی در کشور به هدر نرو
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

 ،افغانستان در يک مرحلۀ گذار در ارتباط با ساختمان آيندۀ جامعۀ خود قرار دارد 
 یدئامعه درک نموده اند، پشتیبانی نمدر برابر جا لیت خويش راولطفًا با امضای تان زنان افغانستان را که مسـؤ  

 

 .ضرب المثل افغانی - قطره، قطره دريا میشود
 

 :نمايم ن افغانستان آقای عبدالروف ابراهیمی تقاضا مییس پارلمائگان از رما امضا کنند
 

  شما با پشتیبانی پارلمان از وزارت عدلیه افغانستان بخواهید تا مجرمین جنايات در مقابل زنان، به جزای الزم
لین امور را در راه عمل به حرکت بیاوريم وما میخواهیم با نیم میلیون صدای اعتراض، مسؤ قانونی شان برسند

 .دفشانی هیچ زنی در کشور به هدر نرو تا قربانی و جان
 ددنی نافذ در ارتباط با زنان گرديشما خواستارتطبیق قوانین م.  

 

 :نمايیم ملل متحد تقاضا میسازمان ل بخش زنان وگان از خانم میشلی با خیلیت مسؤما امضا کنند
  خواستار آن شويد تا برای زنان امکانات سهمگیری فعال در مذاکرات صلح آينده افغانستان مهیا گردد تا آنان از

 .در شان به خوبی دفاع نموده بتواننمنافع زنان کشو
  ر تشکیل حکومت جديد افغانستان سهم موثر گرفته و حقوق شان در اين پروسه خواستار آن شويد تا زنان د

 .حفظ گردد
 

 :ما امضا کننده گان از حکومت افغانستان تقاضا مینمايیم
 گی به مشکالت زنان دلی، بخش های جداگانه برای رسیدبايد در سراسر کشور در ادارات پولیس و ادارات ع

 ر راس آنها قرار بگیرند تا در حل مشکالت زنان خود زنان سهم فعال و واقعايجاد و تحکیم گردند و زنان د
 .بینانه داشته باشند

 

http://www.avaaz.org/de/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_gr

dnd_1/?ckkCheb 

 

تا آواز آن  لطفا از طريق ويبسايت آواز که آدرس آن در باال ذکر است ورقه درخواستی و احتجاج را امضا نمائید، 

ممکن صدا و . دجا شون صدا و يک و ما ديگر افراد عالقمند نیز همرای ما يک را در ويبسايت خويش نشر نموده 

 .باالی بهبود وضعیت زنان افغانستان باعث شود یحمايت در مقیاس بین المللی تاثیر

 

    « Initiative Afghanisches Hilfswerk » (IAH) از طرف موسسۀ مدد رسانی افغانی درخواستاين : نوت

 .ماربورگ جرمنی طرح و پیشکش گرديده است

 

 ناياپ
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