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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٢/٠٧/٢٠١٠                               سايت فرانت الين:  منبع خبری
 هدايت: مترجم 

  
 

  افغانستان،   ازداکترثريا رحيم صبحرنگ: دوبلن
 . را دريافت کرد ٢٠١٠برای سال  جايزه صف مقدم

  ٢١/٠۵/٢٠١٠: تاريخ نشر
 

 
  صف مقدم٢٠١٠سال جايزه   برندهگرحيم صبحرنداکترثريا 

 برای مدافعين حقوق بشرمواجه با خطر
  

 برای » خطردرمعرض مقدم برای مدافعين حقوق بشر صف«  ۀجايزامروزافغانستان   ازگم صبحرنداکترثريا رحي
 سازمان ومات ها، رهبرانپلي به اشتراک دکه ی باشکوهدرمراسم  جايزه توسط اندريا کور.را دريافت کرد٢٠١٠سال 
  . رديده بود، اعطا گرديدگزارگ درسالون شهری دبلن بررسانه ها کاسبی و  سياسی وهای

  شرح بيشتر
  . ون مستقل حقوق بشرافغانستان کارمی کند درکميسيناحقوق زنبخش ول ئمس و  به حيث کميشنرگداکترثريا صبحرن

 ه هم به پاداشی است نه تنها برای من بلکه» مقدمصفجايزه «اعطای فت گ جايزه ام دريافتگداکترصبحرنگ هن 
 خطرحمله يا با روز هرزنان  رگ ازحقوق ديطردفاعکه بخا  به زنان حامی حقوق بشربخصوص زنان افغانستان و

  .  ، تعلق می گيردهستندروبرو گمر
  وقدردانی کرد ر اظهاگصبحرن کارهای داکتر  ازمراسم اعطای جايزه  در صحبت خودجريان در اندريا کور

 ميدبرای خيلی ها ا و باشد رگذار تاثيمی تواند يک شخص ونهگاينکه چ مبنی برای است و يک مثال زندها: افزود
مقابل آنهايی  در –داده است نشان ی خود شجاعت بی نظير  ازحقوق زنان از دفاع ثريا صبحرنگ در داکتر. بيافريند

مقابله  هميشگی با خطراتو - گی کرده استستادي اميل کنند با متانتيرانه را دوباره تحگسختکه می خواهند سيستم 
  . کرده

نظارت،  رحيم مسئول گثريا صبحرن  بشرافغانستان، داکتر زنان کميسيون مستقل حقوقحقوقبخش   کميشنربه حيث
 حامیمشهورزنان عده زيادی ازمانند  صبحرنگ،  داکتر.ترويج حقوق زنان درسراسر افغانستان است و حمايت،

 به مرگ تهديد ، برچسب و اذيتبا بطورمتواتر  تا کنون خويش اشغال پستزمان از انسانی زنان درافغانستان، قحقو
  .  استمواجه شده

 نابرابری و کتلور .آنها به قتل رسيداند بعضی از  وشده اندتهديد  افغانستان بطورمکرر وق انسانی زنان درعين حقمداف
  رامنزل  هرروزقتيکه صبح اه مطمئن نيست وگ هيچگصبحرن داکتر  وسترده حاکم استگ بطور زن ستيزی تا هنوز

با . کرد؟  خواهدشتگ بربه خانه  آيا شام آن روز)؟همرا با محافظين وراننده اش(کند به قصد دفترکارش ترک می 
  .  ميدهدافغانستان ادامه حقوق زنان در فاع ازبخاطرداش  به مبارزه باشجاعت او ،وجود خطرات

قانون اساسی جديد   در مندرجرغم تعهدات صريحال علی: ظهارکرد چنين ا» مقدمصف«اداریماری اللور، مدير
 حقوق  احترام به–  استشدهکه وضعيت امنيتی بدتر طورهمان -زنانحقوق   ازدفاع حمايت و ابطه با ردرافغانستان 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

گ که برای ديگران انجام ميدهند به صبحرن  داکترخدمات زنانی مانند :  وی افزود. استکاهش يافته زنان نيز
 .بيرون آيد ستيزیخشونت وزن حاکميت زير  ازافغانستان کمک خواهد کرد تا

 هيئتی ازبرنده جايزه توسط . به مدافعين حقوق بشراعطا ميگرددکه است  » مقدمصف« ساالنهجايزه اين شمين 
شجاعت  ازخودارعاب  مقابل تهديدات و که در وق بشرمدافعين حق کانديدان  بهترينلست  ازاعضای پارلمان آيرلند

    . رددگ انتخاب می نشان داده اند وعزم راسخ فوق العاده
  .   ميگرددين نوشته اگ به شکل پی دی اف ضميمه صبحرن  داکترشرح زندگی

  .حمايت می کندمدافعين حقوق بشراز للی است که يک بنياد بين الم» مقدمصف«   
  

  پايان
  

 اعطای مراسمزاری گبر پس از ماه می ٢١جمعه روزهمچنان  ماه جون و٢٠روز پنجشنبه  مصاحبه با داکترثريا
  . انجام داده خواهد شد » مقدمصفجايزه «

  : يات تماسئجز. يريدگارتباط تماس بباجم لوران، آمربخش  اً جهت کسب معلومات مزيد لطف
    :آدرس ايميل  و ٩٣٧٧٥٨٦ ٨٧(٠) ١ ٣٥٣ ٠٠: ، شماره موبايل٣٧٥٠ ٢١٢ ١ ٣٥٣ ٠٠: شماره تلفن

jimloughran@frontlinedefenders.org   
  

 (٨٧) ١ ٣٥٣ ٠٠ وموبايل ٥٠ ٣٧ ٢١٢ ١ ٣٥٣+بخش رسانه ها، به شماره تيلفون   همچنان باکنرمک گينس از
  . يريدگ می توانيد تماس ب ٠٣ ٥٦ ٩٣٤

 .کليک کنيدآتيک  روی لينً لطفافوق  منبع گزارش مراجعه بهبرای   
attachments٢٥٢٢#/node/ru/com.frontlinedefenders.www://http  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


