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مبارزان بزرگ حقوق زنان که در گردهمایی تاریخی  1911م شهر کوپن هاگن  ،به تاسی از حماسه
مظاهرات زنان کارگر در نیویارک  1857م  ،تجلیل از روز بین المللی زن را بخاطر اهداف واالی
آزادی زن و برابری کامل حقوق زنان  ،تصویب نمودند تا سر انجام به محرومیت تاریخی بیشتر از نیم
کتله بشری پایان داده شود.
درین بیشتر از صد سال مبارزه آگاهانه و پیکار مدافعان حقوق زنان و در حالیکه از  1975م باینطرف
سازمان ملل متحد هشتم مارچ را بحیث روز بین المللی زن تصویب نموده است و در افغانستان بیشتر
از نیم قرن یعنی از سال  1346شمسی و بار اول به همت سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان تجلیل
میگردد  ،اما در عمل متاسفانه زنان کماکان در مقیاس جهانی و بخصوص در افغانستان اکثریت محروم

را تشکیل میدهند.
عوامل تاریخی  ،اجتماعی  ،اقتصادی  ،جنسیت  ،فرهنگی  ،بیسوادی  ،مرد ساالری  ،زن ستیزی و در
چند دهه اخیر افراطیت روبه تزاید و بنیاد گرایی خشن « اسالمی » و ذهنیت تکفیری که بذات زن ستیز
میباشند  ،بحیث موانع اساسی در برابر احقاق حقوق زنان پنداشته میشوند.
اگر ما عدالت واقعی میخواهیم  ،قبل از همه باید اعتراف نماییم که زنان اکثریت محروم و مورد
ستم جامعه ما میباشند که افزون بر مصایب یاد شده  ،ثقلت چهار دهه جنگ تحمیلی  ،بی امنیتی ، ،
نبود دولت ملی  ،فقدان حاکمیت قانون و ضعف ارگانهای حراست حقوق و قوه قضائیه فاسد را متحمل
گردیده اند .زنان کشور با خشونت روز افزون اجتماعی  ،خانوادگی  ،فردی در جامعه متالشی شده
افغانی مواجه میباشند که با امراض مهلک اجتماعی مصاب گردیده است .تنها در یک ماه اخیر 1030
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مورد خشونت و  23قتل ناشی از خشونت در ادارات سارنوالی به ثبت رسیده است و قرار تخمین
سازمان ملل متحد تا بیشتر از هشتاد فیصد زنان افغان با خشونت مواجه میباشند.
این تراژیدی یک بخش از مصیبت ملی ما را تشکیل میدهد و بدینرو مقابله با آن نمیتواند با برخورد
های شکلی و حرافی های حاکمان زن ستیز  ،پروژه یی و انجویی و آنهم بخاطر خشنودی و سرگرمی

حامیان غربی  ،ممکن گردد.
چتر حقوقی و تسجیل حقوق زن در اسناد تقنینی از (  1923م ) و با انفاذ اولین قانون اساسی شاه امان
اهلل و تا اکنون یعنی قانون اساسی نافذ کشور  ،سیر صعودی را پیموده است و اما با نهایت تاٌسف در
عمل عدم تطبیق قانون در مورد حقوق زنان همیشه سیر نزولی داشته است.
آزادی واقعی زن و تامین حقوق آن یک پروسه است که باید با برابری واقعی در عرصه اقتصادی ،
تولید  ،اجتماع و اشتراک در قدرت و اداره دولتی بوجود آید  .بخاطر دستیآبی به این اهداف بزرگ
ملی باید تطبیق بال شرط مفاد میثاقهای بین المللی در مورد زنان و رعایت بال انحراف قانون و « تبعیض
مثبت » در زمینه و مبارزه پیگیر و مستدام با پدیده منفور خشونت در سر خط کار تمام نهاد ها ،از
دولتی تا جامعه مدنی  ،مطبوعات و رسانه ها قرار داشته باشد و بخصوص رسانه ها باید در افشای
عامالن نقض حقوق زنان و اعمال خشونت تالش گسترده را انجام دهند.
وزارت های زنان  ،اطالعات و کلتور  ،معارف و تحصیالت عالی در اشتراک مساعی با ارگانهای حراست
حقوق باید در نهادینه شدن منع و نفی خشونت  ،آزادی زن و تامین حقوق شان تالش گسترده را
سازماندهی نمایند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه هشتم مارچ را به تمام زنان مبارک میخواهد و دلیری و
شجاعت زنان پیشگام و مبارز حقوق و آزادی زن را تقدیر مینماید  ،از نهاد ها و مدافعان حقوق زن
میخواهد تا در تمام سال بخاطر آرمان بنیانگذاران هشت مارچ و در دفاع از حقوق و آزادی زن ،
صادقانه کوشا باشیم.

با احترام
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