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 پیام انجمن
 با زنان جهانو مارچ ر  هشتمبمناسبت 

ی
ن الملیل همبسته گ ز بی   

 
ن الملیل زنان جهان   بی 

ی
(  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت هشتم مارچ ) روز جهانن زن و روز همبستگ

ين مراتب شادباش و مباركباد خود را به زنان جهان و منجمله زنان افغان و همسلكان زن ،   بهتر
د . تقديم و موفقيت هاى مزيز شانرا ارز    و ميتر

در حاليكه تدوير مذاكرات با طالبان در دستور كار قرار دارد بايد اين حقيقت تلخ را در نظر داشت كه بار اصیل 
و زنان از همه بيشتر از صلح مستفيد ميگردند و  جنگ تحميیل چهار دهه اخت  را زنان متحمل گرديده اند و بديتن

 مدافع صلح واقىع در كشور ميباشند
وزى طالبان و صحبت از امارت متاسفانه  سند منعقده در قطر و اظهارات غت  مسوالنه و رس كشيدن شيپور پت 

     اسالىم تشاويش جدى را در قبال حقوق و اينده زنان بوجود اورده است . 
ن الملیل و در گام نخست اياالت متحده امريکا كه  وجامعه بی  (    moral obligation  )   مسوولیت اخالقر  بديتن

را قربانن پروژه  افغان  و حقوق زنان  ، خواست برحق  در قبال تراژيدى مردم ما ، اظهر من الشمس است شان 
 انتخابات داخل امريکا نسازند . 

  بسيار ساده و انسانن است :  امريکا  خواست زنان افغانستان از جامعه جهانن و  
ن شدن رافعه منافع انتخابانر و مصالح جيوپولوتيک آزادى امريکا ،  تان با پشت کردن به مجسمه   بخاطر سنگی 

زيرپا نکنيد !  منشور ملل متحد و ميثاق هاى جهانن را که دولت شما ملزم برعايت ان است ، مصدوم و   
 زنان افغانستان از امريکا و متحدان آن حقوق شانرا تگدى نمي نمايند : 

كه  ني و اروپاني تحفه هجده سال حضورامريکا، نبوده حقوق زنان افغان به تعبت  عده ني از دست اندرکاران امريکا
ن نظاميان شان  ند .  با رفیر   انرا با خود بتر

اين درست است که جامعه افغانستان مردساالر ميباشد و اما اذعان به اين واقعيت نمي تواند منتفن حرمت و  
ن هزارسال قبل حضور تاريخن آنان در دفاع از ميهن و مبارزه بخاطر حقوق شان گردد . زن د راين رسزمی 

ن شخصيت زن به چادرى و دالق کارکسانن  شعررسوده و دردفاع از کشور حماسه آفريده است و خالصه ساخیر
است که ميخواهند اين پديده مزموم استعمارانگليس را مستدام ساخته و بر چادر مادر و زن افغان و جايگاه رفيع 

  آن در تاري    خ افغانستان نر حرمتر نمايند . 



ا نورزاني سمت وزارت صحت عامه را عهده دار بود و در پالمان همانوقت زنان  مه كتر
بيشتر از نيم قرن قبل محتر

مه رقيه پي مه داكتر اناهيتا راتب زاد ، محتر مه معصومه عصمتر وردك ، محتر شگام و با تحصيالت عاىل ، محتر
مه شفيقه احرارى عضويت داشتند و شجاعانه از    حق و حقوق زنان دفاع ميكردند . ابوبكر و محتر
تيب دفاع از حقوق زنان افغان نه تقليد از غرب است،  بر    و نه اضافه خواىه پيش از وقت ميباشد .  بدينتر

ن قانون اساىس و با  آنچه زنان افغانستان در طول تاری    خ بخاطر آن رزميده اند و در صد سال اخت  و از نخستی 
ى شاه ام ان اله و در شش قانون اساىس و بشمول قانون اساىس نافذ و فصل دوم آن  ايجاد دولت میل برهتر

بيشتر از چهل سال قبل و درجمهوريت اول و زمان محمد داود  بحيث حقوق زن مسجل گرديده و همچنان در 
د  م و مرىع قرار گت   و جزاني بيان گرديده محتر

  .  فقيد و در کود هاى مدنن
 و جزاني در انطباق کامل با 

ن اساىس يادشده و دو کود بزرگ مدنن شهونات تاريخن و میل ما قرار داشته  تمام قوانی 
  و در واقع اسالىم ترين اسناد تقنيتن و حقوقر جهان اسالم ميباشند . 

  انجمن سخنان جاللتمآب رسمنشى سازمان ملل متحد بخاطر  -
ن مشارکت هدفمند را براى ز  »  ن توافق صلح را بحمايت  « و منوط  نان در تمام سطوح روند صلح تامی  ساخیر

ن الملیل  ورعايت حقوق زنان  ن آنرا » مطابق قانون اساىس و مکلفيت هاى بی  « خواند ، استقبال و  و تضمی 
  خواهان تحقق آن ميباشد . 

ا  م به راى جمهور مردم و نظام بدون شک صلح واقىع و پايدار در پرتو اصل اصالت و حاکميت قانون و اصل احتر
 جمهوريت متحقق ميگردد ، که نبايد قربانن معامالت پشت پرده با طالبان گردد . 

ی و شجاعت زنان پیشگام و مبارز حقوق و آزادی زن ، از   انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن تقدير از دلت 
اهد تا در تمام سال بخاطر آرمان بنیانگذاران نهاد ها و مدافعان حقوق زن و پاسداران " انقالب اميد " میخو 

  هشت مارچ و در دفاع از حقوق و آزادی زن ، صادقانه تالش نمايند . 
 

 با حرمت
ى انجمن  هيات رهتر

 مت  عبدالواحد سادات رئيس انجمن
 


