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هشتم مارچ را گرایم میداریم
هشتم مارچ بمثابه روز بين المللى همبستگى زنان جهان كه در تاريخ مبارزات زنان جهان سابقه طوالنى
دارد  ،بر اساس فيصله سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى زن از طرف تمام كشور ها و مردمان مدنى و
عدالتخواه جهان تجليل ميگردد .
متاسفانه امسال ما ازين روز خجسته در شرايط تجليل مينماييم كه جنگ ،اين خونين ترين و سياه ترين برگه
تاريخ  ،مقدرات جهان را رقم ميزند و ناقوس های تهديد بيسابقه خطر وقوع جنگ ذروی هست و بود
بشر را تهديد مينمايد .
در افغانستان با تسلط طالبان ،سقوط نظام دولتى و اسقاط قانون اساسى خالى بزرگ حقوقى و بحران
مشروعيت مستولى است و كشور در استانه فاجعه بزرگ بشرى قرار دارد.
چنانچه در تمام سالهاى جنگ و تجاوز زنان قربانى اصلى بودند  ،درين حدود هفت ماه تسلط طالبان
زنان آماج اساسى اهداف قرون وسطايى و زن ستيزی آنان قرار گرفته اند  .نوعى از اپارتايد جنسى بر
زنان اعمال و با وجود اعتراضات گسترده در داخل و خارج كشور  ،زنان از اشتراك فعال در حيات
سياسى  ،اقتصادى  ،فرهنگى و اجتماعى باموانع بزرگ مواجه مى باشند.
طالبان اين حلقه جهل و تاريکی در برابر تنور و ابتدايی ترين حقوق انسانی زنان ،بخاطر تمثيل سياست
زن ستيزانه شان  ،وزارت زنان را حذف و تعمير انرا به مركزاداره جنجالى امر بالمعروف شان سپرده
اند.
بيشتر از نيمی از پيكر جامعه در حالى از حقوق و آزاديهاى شان محروم گرديده اند كه مقابله با تمام
مصايب بزرگ ومنجمله مصيبت فقر  ،بدون سهمگيرى فعال اين بزرگترين اكثريت جامعه كه بخش وسيع
ان عمآل سرپرستى هزاران فاميل های شهدأ را عهده دار مى باشند ناممكن مى باشد.
قطع جنگ به معنى صلح واقعى و پايدار كه افغانستان فرسخ ها با فاصله دارد  ،نمى باشد  .صلح پايدار با
مفاهيم ( ازادى  ،مصؤنيت و عدالت ) تعريف ميگردد كه در كنار زدن زنان بمثابه بزرگترين بخش جامعه
افغانستان فقط يك سراب مى باشد..

Adres: van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,web. www.hoqooq.eu, , KvK No: 53230108, Bank:NL64 ABNA 046 99353 08
)Contact:: Nederland (A. Basir Dehzad, tel: (31) 06-19480048, e-mail: b_dehzad@hotmail.com. . Denmarken(M.A. Wahid Sadat, tel;(45
027294949, E-mail: mir-sadat@hotmail.com. Duitsland: (A. Wase Ghafari, tel:(49) 061589216480, e-mail: a.wasegafari@web.de.

گره زده حقوق زنان افغانستان با تسلط امريكا و كليپتوكراسى در دو دهه اخير و قيچى نمودن تاريخ پر
افتخار حضورو مبارزه زنان در طول تاريخ كشور  ،پالن هدفمند دشمنان تاريخى افغانستان است.
دفاع از حقوق حقه و ازاديهاى مشروع زنان يك داعيه برحق انسانى و بزرگ ملى است كه خواست مدنى و
قانونى تمام پاسداران صلح واقعى و مردان و زنان ازاده افغانستان و جهان مى باشد  ،كه با دين و ايين
افغانستان مطابقت داشته وميراث تاريخى و همچنان مترقى مشروطه خواهان بزرگ دريك قرن اخير
و از زمان شاه امان هللا است.
در كشوريكه مادرزبان درى رابعه بلخى است و زنان شجاع همانند نازو انا و زرغونه انا و  ...در ساختن
تاريخ ان نقش داشته اند و صد سال قبل ملكه ثريا ارشاد النسوان را نشر و مكتب مستورات را تاسيس و
هفتاد سال قبل موسسه نسوان داشته و بيشتر از نيم قرن قبل  ،زن وزير  ،وكيل منتخب پارلمان و سناتور
بوده است  .كنون چرا در شاهراه سقوط قرار گيرد ؟
و چرا بعد از حدود چهارده قرن مسلمانی  ،مجبور به پذيريش دساتير به اصطالح اسالمی مدارس
پاکستانی گردند.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا نميخواهد از برج عاج اروپا نسخه پردازى نمايد.
بدينرو:
بمثابه مدعى العموم مردم مظلوم و منجمله مدافع پيگير حقوق و ازادى زنان  ،دستيابى بحقوق تمام مردم و
زنان را درانفاذ عاجل قانون اساسىعدالت محور و استقرا حاكميت قانون پيشنهاد مينمايد .
حقوق زن و مرد افغان در يك قرن اخير در شش قانون اساسى كه با ارزشهاى دين مقدس اسالم مطابقت
داشته است ،مسجل گرديده است.
افغانستان از نيم قرن باينطرف دارايى يک كد مدنى مى باشد كه بر اساس ارزشهاى تمام مذاهب چهارگانه
دين مقدس اسالم تدوين گرديده و به اعتراف و تاييد بزرگترين مراجع اسالمى جهان از بهترين قوانين مدنى
در جهان اسالم می باشد .
با همين استناد و استداالل حقوقى  ،انجمن از تمام:
پاسداران داعيه بزرگ انسانى و ملى حقوق زنان و تمام سازمانهاى زنان در داخل و خارج كشور صميمانه
ميخواهد كه بخاطر تبجيل شايسته از هشتم مارچ روز جهانى زن،
براى دستيآبى بحقوق و ازادى زنان بخاطر انفاذ قانون اساسى و استمرار قانون مدنى كشور صداى شانرا
متقرب ومشترك نمايند.
مبارزات تاريخى زنان در طول تاريخ و استقامت زنان در تحمل تمام مصايب بيشتر از چهار دهه اخير و
شجاعت بينظير شان در چند ماه گذشته از جاده های شهر کابل  ،واليات و تا … شورای امنيت سازمان
ملل متحد  ،مبين اين حقيقت است كه:
زنان افغانستان مستحق تكريم و حرمت مى باشند و بايد دولت دفكتوى طالبان كه مقروض مردم و زنان
كشور مى باشند  ،هر چه زودتر بحقوق زنان  ،مادران و خواهران شان اعتراف نمايند .
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با تمام غبار های تاريک در مقياس ملی و بين المللی با پاسداری از « انقالب اميد » روز مبارک زن را
. تبجيل و مقام سترگ معنوی انرا تکريم مينماييم
!هشتم مارچ به تمام زنان مبارک و پر ميمنت باد
با حرمت
شوراى رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن
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