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 2016مارچ  8ویرجینیا،                   اراحسان هللا مای
 

 ئید دست بهم بدهیمابی
 و امید زندگی را درافغانستان دوباره احیاء کنیم 

 
 ترجمه از روزنامۀ هافتینگتنن پست*

 رئیس و مؤسس جریدۀ بین المللی از زن به زن نویسنده زینب سالبی* ،
* Huffington Post -- * Zainab Salbi --  Sweeta Noori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2009افغان در حال رأی دادن درسال  نهایز   
 

" امید در افغانستان در حالت نزع است". این جمله را همکارم خانم سویتا نوری*، کسیکه مدیریت پروگرام زن 

های اخیر در افغانستان، از  که در تمام نظام خانم سویتا نورینستان بعهده دارد اظهار داشت. به زن را در افغا

ک وزن ینظرش بایست بود جریانات روزمره ست گرفته تا حکومت مجاهدین و طالبان، شاهد عینی ینظام سوسیال

افغانستان شاهد بیانات امیدوار کننده، احیای حقوق زن و باز کردن  درداشته باشد. وی در طول سی سال اخیر 

حال  بخار درهوا درنام صلح شاهد جریان بود. امروز آخرین امیدش برای نجات زن افغان مانند ه روزنه ای ب

 ت.  تبخیر شدن اس

کنم فکر و خیالم بسوی  مین سال روز بین المللی زن را در این روزهای ماه مارچ تجلیل میو پنج من که صد

هم یکی از گفته های سویتا است.  در وجودم یک طوفان خلق شده  در افغانستان در پرواز است. ایناهرانم خو

 که چرا در افغانستان امید زن در حال مردن است. آیا این تجلیل ما قبل از موقع نیست؟
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 2از 2

احۀ آنجا مساوات در هر سیاد ما زنده سازد تا در ه مین سال بین المللی زن بایست افغانستان را بو پنج تجلیل صد

وات های سیاسی و مسا مساوات در بنیاد اقتصادی،  مساوات در ساختمان ،گی اتباع کشور حاکمیت داشته باشدزند

 در جامعۀ افغانی.

و هشتاد در صد زن  و گیرد  هفتاد در صد کشته شدگان و معیوبین دائمی جنگ را زن و طفل افغان در بر می

فیصد  8در افغانستان تنها ند.  در مذاکرات پیاده کردن صلح و می سازین می سوزند های مهاجر طفل زیر کمپ

تنها  هو این انگیزه نشت زن افغان بیشتر متوجه گرداند سرنوه را ب زن سهم دارد.  روز بین المللی زن بایست ما

ا به تن افغان را کمک نمائیم که در این جهان آرام زندگی می کنیم بایست ز ییما زنهادر گفتار قید باشد، بلکه 

را در جامعۀ افغانی تثبیت  ند و مقام خود هاداررشان ب های بزرگ در اعتالی وطن پای خود ایستاد شده و قدم

 کنند.

گذشته یک تعداد محدود از  2010زنهای افغان خاموش نیستند بلکه آنها مورد نظر قرار ندارند. سپتامبر سال 

کار  در وزارت دفاع افغانستان شاملودند و تعداد قلیل شان توانستند رگۀ افغانستان بزنهای افغان کاندید ولسی ج

که مسؤول گذارش  ییزنها در پارلمان افغانستان مردهاثقی که در دست داریم حین خطابۀ وگردند. قرار اطالع م

 کردند. را قید می رویداد داخل ولسی جرگه بودند سویچ میکفروفون زنها

معرض ه کومت با خیال راحت حقوق زنهای شیعۀ افغان را با توشیح یک قانون ضد زن بح 2009در سال 

د لیک با تأسف اعتراض آنها به گذاشت. اما صدها زن در جاده ها علیۀ این قانون به مظاهرات پرداختن ءاجرا

زن تنها به در جرگۀ صلح با اجندای چگونگی مذاکرات با طالبان از حملۀ هزار  2010سال در ی نرسید. یجا

 های بیست نفر شان اجازۀ ادخال در اجالس داده شد.  تنها زیر فشار قرار دادن حکومت توسط نمایندگان ارگان

ی عالی صلح زن در جرگه باز کنند.  در شورا 350دفاع از حقوق بشر و حقوق زن توانستند تا راه را برای 

 لح سهم داشته باشند.زن اجازه داده شد تا در پروسۀ ص 10امروزی تنها به 

یم که چگونه یک ندا بگوئه ئید با هم بایم. در این روز بین المللی زن بیئید در پهلوی آنها و در کنار ایشان بایستابی

 شود.  حقوق زن در افغانستان پامال می

ر پروسۀ ئیم تا دو از حقوق زن در افغانستان دفاع و تقاضا نمادر عقب پردۀ زخیم روشنی اندازیم ئید تا یک جا ابی

زیم  دور جهان بسا ئید پُلی در دورااسازند. بی بازسازی کشور شان سهیم باشند. زنها پل صلح  و انکشاف را می

 این روز بین المللی زن همبستگی خود را اعالم بداریم. و در

د را برای و راه امیور شان دفاع کنیم مشروع زن در کشتوانیم از حقوق  با گردهمآئی سرتاسری جهانی می

 زندگی آیندۀ شان زنده سازیم. 

و جهانیان را متوجۀ قدرت صدای  هاسر جهان جای خود را در ثابت کرددر این هفته مظاهرات زنان در سر 

در مظاهرات هزاران  2016مارچ  8روز ه خود گردانیده اند.  جهان بار دیگر قدرت زن را در سراسر دنیا ب

به چشم سر خواهد دید. اینها زیر عنوان "اعمار پل برای ایجاد صلح و کابل ، لندن، الهور و ارکزن در نیوی

 و با صدای خود به صدای آنها بپیوند.بیا  هم میدهند. ه انکشاف" دست ب

 تنها می توانیم با هم یکجا راه را برای امید باز کنیم. 

 ختم


