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 زن  لمللیبين ا  روز ، هشتم مارچ  گراميداشت از

 ۲۰۲۱چ مار ۸

 

قدانان وحقرهبرى انجمن  شورای ت.  ی زن  اسهانز جورروز گرامیداشت از  هشتم مارچ  امروز

هموطن مان در زنان همه  به راو تهنیت خویش  بهترین مراتب تبریكن مناسبت  یبدوپا ارافغان در

  .این نهاد مسلكى ما ، تقدیم میدارد اعضای زن و منجمله زنان حقوقدان  ،داخل و خارج کشور

همبستگی بین المللی زنان د  بحیث روز زمان ملل متحاس بناز جا  .م۱۹۷۸سال این روز که بعد از 

حقوق بخاطر کسب ، سال گذشته ۱۱۲در بیش از محصول مبارزه هدفمند زنان  ، گردیدتصویب 

در میباشد که قتصادی ماعی و اتاج ،م امور سیاسی  ادر تمشان با مردان  جایگاه  مساویانه مساوی و 

 . ا کاریها نموده اندو فد مبارزه  هاین را

قربانیان  ترور ادای احترام به  میداند تا نیمن  در این روز بزرگ و پر ارج  بجا و شایسته یادهاانج

از دستگاه های  منجمله هم مسلکان  ما ، تجدد و روشنگریزنان  قهرمان و علم برداران  های هدفمند 

نماید و روح شان کشور والیات مختلفه  کابل و در  هارسانه کارمندان با شهامت   ، عدلی و قضائی

  عا نماید. دت برین را جایگاه روح شان استشرا شاد و به

 

از ر اآستانه گذدر را افغانستان زنان افتخارات  و مبارزات ،ار کسابقه  باید  فرصت زمانی در این 

 یادهانی گرفت. دی ونبجمع به با یک دید گذرام شمسی هردقرن پانچهارده شمسی به قرن 

،  سرآغاز  آغاز یافت هدر عصر امانی به همت ملکه ثریا و ا ارشاد النسوان ت زنان که بکار و فعالی

، در تاریخ سیاسی افغانستاناختشاش و استبداد دهه  سیاه  یک یک تحرک  اجتماعی  بود که  بعد از  



 

 

و مبارزات   انراتیک زنکنهضت دموسالهای شکلگیری ، هفتاد شصت وراسی سالهای کدهه های دمو

 -بحیث مبارزات سیاسیدر هشتم مارچ ، ت خیابانی و مارش های بزرگ تظاهرا ین نهضت  با ا

از جانب اولین تضمین های اجتماعی و سیاسی  پذیرش درات خویش را اثرابد  و بلور میت، اجتماعی 

ه ز رارازن  مب چهار میرمنو تولنه ایجاد میگردد و ن بار اولی برای . جسته میسازد دولت وقت  بر

ای مبارز های  چهره هنام . کسب رای عادالنه روانه پارلمان افغانستان میگردندبا ، حقوق زنان 

جمع وکالی خام احراری  در   رقیه ابوبکر و ، ، دوکتور معصومه عصمتیهیتا راتب زاددوکتور انا

اولین ان چنهمو دوره دوازده  شورا ی در انتصابدر جمع سناتوران   حمیرا سلجوقی انتهابی و خانم 

 در کشور میباشد. تاریخ پر افتخار نهضت زن  مرحوم دوکتور کبرا نورزائی  ثبت  9زنوزیر 

، پوهنوال محبوبه جان حقوق ملاز همچنان از چهره های تابناک نهضت زن  در دهه های اخیر 

 نام برد.  ثریا پرلیکاصدیق و سهیال تور ل دوکجنرا

 نقش و جایگاه زن به حساب میآید. در و تابو شکنی   یاسرکهای دمو هفتاد دهشصت و ه دهه های 

، تقلی میگرددبخشی از نهضت ترقی ، تنور و  روشنگری  جنبش زن بحیث  تنها لهای بعدی نه در سا

در عرصه های   زون زنان در کسب تحصیالت عالی و تخصصی،نقش روز افجاده باز کننده بلکه  

با  ،دها  عرصه های دیگر و تعلیم و تربیه  ، قحقو وم سیاسی واقتصاد ، عل،ی انجنیر،علوم طبی

 ن را  در جامعه  وسعت بیشتر میبخشد.جایگاه زو سرعت  ارتقا میابد

دوره های سیاه و تاریک باید بحیث ده سال  تاریخ سیطره  تنظیم های جهادی و متعاقبن طالبان  را 

 ب گرفت.  اه حسب یتیض جنسو تبعی دیکتاتوری  ، زن ستیزی در  ایجاد  سیستم 

ترور و محدودیت های ، جنگصلی وحشت قربانیان ا ی طوالنی سالها زنان افغانستان هم چنانیکه در

شترین  درد و رنج  از دست دادن همسران، فرزندان و عزیزان قرار داشتند، بی زنده گی انسانی 

 اند.ه تار  آسیب دیدنگ، قتل و کشل نموده  در عمق آالم جخویش را تحم

یکی پی ، ادثهای  بیش از چهل سال  پیوسته و در امتداد حوآنکه زنان افغانستان در جنگ با 

همه عرصه در ،در افغانستانعداد های زنان تقربانی داده اند، ولی  جریان زمان  و تبارز اس، ریدیگ

مانده قرون عقب -کلتورگر مفکوره های  که  دی ستا تثبیت نموده های  زنده گی جامعه افغانی 



 

 

انه های  خواب آور فسکری دارند، دیگر به او ف کمتر از مردان  توانائی فزیکی ه زن ک ائی اوسط

د استعداد فکری داده شده است،  برای آن زن که زمینه رش در جامعه ما .شدخواهد تبدیل برای کودکان 

ن  سیاستمدار و فعال  تریبه ، گردندست که  زنان میتوانند بهترین دوکتور و جراح ه اددیثابت گر

و س ترین  مهند، بهمعلم و راهنما باشند ، بهترینند سارنوال باش وکیل و ،بهترین قاضیحقوق انسان ، 

 دکارمن نو بهتریارت های  عرصه اقتصاد و تجارت رین  ایجادگر و خالق مه، بهتانجنیر باشند 

 علمی و اکادمیک باشند. 

افغانستان وجود دارد که  زنان مستوجب تضمین همه حقوق  به بیان دیگر ثبوت کامل در جامعه

 منجمله:بین المللی  تسجیل یافته اند  ر کنوانسیون های جهانی اند که  د

 ، حقوق بشرو میثاقهاى بین المللى ناشى از ان اعالمیه جهانى -

 ،  میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى -

  ، ماعى و سیاسىمیثاق بین المللى حقوق اقتصادى ، اجت -

  ، علیه زنان تبعیضمیثاق محو تمام أشكال  -

  ى و ...میثاق بین المللى رفع تعذیب ، شكنجه و رفتار غیر انسان -

 

چ، روز بین روز هشتم ماراز  گرامیداشت نجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ضمن شورای رهبری ا

از مقام  تجلیل و بزرگداشت نى بهترین شیوه احوال كنو دراعالم میدارد که همبستگی زنان، المللی 

زنده گی ق و حقوبزرگ ارزشهاى  زن و روز جهانى زنان این میباشد تا قاطعانه در دفاع از

رساتر بسازیم و هرگونه معامله را در محدود و مخدوش را وق زنان صداى خود و حق شهروندی 

 بدانیم. زنان از قبل مردودهای زادىآحقوق و ساختن 

باید در هر پروسه فعاالن حقوق زن   و ید  بیان میداریم که  باید زنان نخبه  و دانشمند ماتآک با ما  

آنها بط به مرتزاکرات و همه تصامیم جانبی لح و مپروسه  ص ماعی  بخصوص، سیاسی و اجتملی 

 .دشایسته خویش را داشته باشنسهم 

  هشتم مارچ مبارک و پر میمنت باد



 

 

  متبا حر

 برى انجمن حقوقدانان افغان مقيم اروپاره شورای

 


