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فراخوان
بخاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان
جنگ تحمیلى بیشتر از چهار دهه مصائب بزرگ را بر مردم ما تحمیل نموده ،كه بار اساسى آنرا زنان افغانستان متحمل
مي گردند.
صلح نیاز و شرط بقاى جامعه و خواست اساسى مردم و منجمله زنان مي باشد.
تراژیدى خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است و قدرت هاى رقیب بین المللى و اعضاى
دایمى شوراى امنیت سازمان ملل متحد كه مسئولیت حقوقى و اخالقى شان در قبال افغانستان و مردم آن اظهر من الشمس
مي باشد.
بدین رو جامعۀ بین المللى و در گام نخست ایاالت متحدۀ امریكا با توجه به همین اصل قبول شدۀ جهانى (مسئولیت اخالقى -
) )moral obligationباید به قربانى بزرگ مردم ما درین چهار دهه و منجمله هجده سال حضور گستردۀ نظامى و

سیاسى به نام دفاع از حقوق و آزادى ،احترام نمایند و خواست برحق زنان و مردان افغان در پروسه صلح در سطح یك
پروژه انتخابات داخل امریكا عجوالنه تنزیل ندهند .بسیار ضرور است تا هنگام اتخاذ تصمیم در قبال صلح افغانستان

آقاى ترامپ سخن ارزشمند یكى از اسالف خود (ابراهام لینكلن) را مالك فكر و عمل قرار دهد كه :

"هیچ معضله حل نمي شود تا عادالنه حل نگردد"
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

بدینرو ذكر این واقعیت كه:
مردم و منجمله زنان افغانستان از امریكا و متحدان آن صلح و حقوق شان را تگدى نمي نمایند .حقوق زنان افغان به
تعبیر عده یى از دست اندركاران امریكایى و ارورپایى تحفۀ هجده سال حضور امریكا ،نبوده و به شهادت تأریخ و
وقوف آنان متذكر مي شویم كه:
در اوائل و اخیر قرن گذشته نهضت زنان افغان و دولت هاى پاسدار آنرا استعمار انگلیس ،امریكا و متحدان شان به
نابودى كشانیده اند و انگیزه غول هاى نفت و گاز یونیكال و بریداس در دفاع از طالبان و نقش بلند دولت امریكا درين

بازى از كفر ابلیس معروفتر است.
این درست است كه جامعۀ افغانستان مردساالر مي باشد و اما اذعان به این واقعیت نمیتواند منتفى حرمت و حضور
تأریخى آنان در دفاع از میهن و مبارزه به خاطر حقوق شان گردد .زن درین سرزمین هزار سال قبل شعر سروده و

در دفاع از كشور حماسه آفریده است و خالصه ساختن شخصیت زن به چادرى و دُالق كار كسانى است كه مي
خواهند این پدیده مزموم استعمار انگلیس را مستدام ساخته و بر چادر مادر و زن افغان و جایگاه رفیع آن در تأریخ

افغانستان بى حرمتى نمایند.
بدین ترتیب دفاع از حقوق زنان افغان نه تقلید از غرب است و نه اضافه خواهى پیش از وقت میباشد كه اهم انرا میتوان

چنین مشخص ساخت:


 -بر آنچه زنان افغانستان در طول تأریخ به خاطر آن رزمیده اند و در صد سال اخیر و از نخستین قانون

اساسى و با ایجاد دولت ملى به رهبرى شاه امان الله و در شش قانون اساسى و ه بشمول قانون اساسى نافذ و فصل

دوم آن به حیث حقوق زن مسجل گردیده است ،خط بطالن نكشید.


 -حقوق زنان كه بیشتر از چهل سال قبل و در جمهوریت اول و زمان محمد داؤد فقید و در كود هاى مدنى و

جزایى بیان گردیده محترم و مرعى دارید.
تمام قوانین اساسى یاد شده و دو كود بزرگ مدنى و جزایى در انطباق كامل با شئونات تأریخى و ملى ما قرار داشته و
در واقع اسالمى ترین اسناد تقنینى و حقوقى جهان اسالم مي باشند.


 -خواست زنان افغانستان از امریكا و آقاى ترامپ :

این خواست در صورتیكه رافعۀ منافع انتخاباتى و مصالح جیوپولوتیك میثاق هاى جهانى را مصدوم نسازد ،بسیار ساده و
انسانى است :
با پشت كردن به مجسمه آزادى امریكا ،منشور ملل متحد و میثاق هاى جهانى که دولت شما ملزم به رعایت آنست ،زیر
پا نكنید ! ! !
عادالنه بودن صلح و احترام به حق حاكمیت ملى مندرج مواد اعالمیۀ جهانى حقوق بشر و معیار هاى قبول شدۀ حقوق بین

المللى ،خط فاصل قانون جنگل و جهان متمدن بوده و نقض آن دولت امریكا را به مثابۀ دولت اشغالگر به حافظۀ تأریخ
ثبت مي نماید


 -زنان افغانستان سخنان جاللتمآب سرمنشى سازمان ملل متحد را كه با پیشرفت مذاكرات امریكا و طالبان خواهان

آغاز فورى مذاكرات مستقیم طالبان و دولت گردیده و از طرفین تقاضا نمود تا:
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تا مشاركت هدفمند را براى زنان در تمام سطوح روند صلح تأمین "و نتیجۀ توافق را منوط به حمایت و رعایت حقوق

زنان و تضمین آنرا "مطابق قانون اساسى و مكلفیت هاى بین المللى" خواند ،استقبال و خواهان تحقق آن مي باشد.


 صلح واقعى و پایدار مستلزم مكانیزیم همجانبه است و به تحقق نیرومند ضرورت دارد و این وسیله همانا نهاد ومؤسسه ،دولت موجود افغانستان مي باشد كه هر نوع طفره رفتن و دولت زدایى و تضعیف قواى مسلح منجر به تكرار

تراژیدى دهۀ نود و تحقق پالنهاى خصمانه كشور متخاصم پاكستان خواهد گردید.


 -بدون شك صلح واقعى و پایدار در پرتو اصل اصالت و حاكمیت قانون و اصل احترام به رأى جمهور مردم و نظام

جمهوریت متحقق میگردد ،كه نباید قربانى معامالت پشت پرده با طالبان گردد.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام پاسداران حقوق مردم ،مدافعان حقوق زنان ،جوامع مدنى و شخصیت هاى طرفدار
حق و صلح واقعى صمیمانه ميخواهد تا با این فراخوان برحق انجمن همصدا و بخاطر پخش و نشر وسیع این فراخوان

و جمع آورى تایید و امضاء ،با دفاع از حقوق زنان ،صلح واقعى و پایدار را جانبدارى نماییم.
با حرمت
هیات رهبرى انجمن
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

دعوت بخاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان
dawat_anjoman_hoqoqdanan_afghan.pdf
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