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باهدفمنا عدالت   جهانی  روز  بین گذاری  جامعه  کشورهای  از  جهت  حمایت  در  المللی 

اجتماعی و عدالت ریشه به رفاه  تساوی جنسیتی و دسترسی  افراد،  اشتغال همه  فقر،  کنی 

 شده است.  برای همه اعالم

به  - به دالیل زیادی زنان هنوز در موارد زیادی  این کشورهاست که  افغانستان یکی از 
 . علیه زنان ادامه داشته است شان دسترسی ندارند و خشونتحقوق

طالبان هنگام قدرت شان در افغانستان، به دلیل جنسیت گرایی و خشونت علیه زنان، در  -

سطح بین المللی مشهور گردیدند. آنها به نقشهای سنتی جنسیتی اعتقاد دارند که گاهی اوقات  

 آنها را تبعیض جنسیتی می نامند. 

زنان از کار منع گردیدند، دختران از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها ممنوع شدند، از آنها  - 

خواسته شد تا حجاب را رعایت کنند و اقارب مرد )محرم( آنها را در خارج از خانه همراهی  

 . کنند. اشخاصی که از این محدودیت ها تخطی می کردند، مورد مجازات قرار می گرفتند

وقی، آزار و اذیت جنسی زنان از زمان گرفتاری تا سپری کردن حبس و  کمبود آگاهی حق-

 .عدالت  طبیق ت  م عدو نبود سیستم احیای مجدد به عنوان مشکالت زنان زندانی  

زنان افغانستان باید این مسأله را عمیقاً درک کنند که رسیدن به عدالت و برابری، یک راه 

 . این شجاعت را دارند زمین أفغان این راه شجاعت میخواهد و زنان طوالنی و دُشوار است

آموزشي    های مادی بیرونی، نیازمند باالبردن ظرفیتپیمودن این مسیر، بیش از حمایت 

  و دخترا ن سر زمین ما الزم   زنان براي   بشکل  گفتاری نوشتاری   و اگاهي دهي قوانین 

 .است
و  ان افغان انسانی زن  اجتماعی و همگانی کردن شناخت موقعیتآگاهی و دانش مبارزه ی 

زمینه های   در جامعهان و مردان برای زن  یایجاد احساس اعتقاد به برابری حقوقی انسان
 را فراهم می نمایند.  ان آزادی زن 

انسان ها از هر جنس که باشد خواسته ها، نیاز  زنان باید پیش از همه چیز باید بدانند که

 . کنند  مبارزهد و باید برای عدالت روحیات و حقوق انسانی مشترک دارن ها، 
  باحرمت  

 طوبا هاشمی


