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زنان، ـجامعه افغانستان ما امروز نگران آن هستیم که تاریک اندیشی، بی سوادي و عدم آگاهی یک بار دیگر 
را به ورطه نابودي بکشاندـمانمردان و فرزندان

!خانم ها ، آقایان، منتخبین مردم افغانستان

یازده سال پیش زمانی که جامعه افغانستان، از ویرانه . امروز می خواهیم با شما از تعهدات و عهد و پیمان هایمان صحبت کنیم
البان سر بلند کرد، ما، شما و جامعه بین المللی با هم پیمان بستیم که قدم در راه آزادي و هاي برجاي مانده از حاکمیت ط

ها مساعی خود کمر همت بستیم و با بهره مندي حداکثري از کمترین امکانات موجود در تمامی عرصه. برابري انسان بگذاریم
دوباره مکتبهایمان را گشودیم و در کانکور و دانشگاهها . یمرا بکار بستیم و در راه آرمان هاي انسانی و اعتالي جامعه کوشید

علیرغم تمامی خطرات، در رسانه هاي . در ادارات و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی همراه و همیارتان بودیم. خوش درخشیدیم
ن گذاشتیم و تمامی قدم در راه دشوار انتخاب کردن و انتخاب شد. صوتی، تصویري و چاپی حضوري فعال و اثرگذار داشتیم

ما زنان بازیگران . سختیها و خطرات را به جان خریدیم؛ چرا که باور داشتیم قدم در راه ارزشمند برابري و آزادي می گذاریم 
عرصه هاي مختلف جامعه بودیم و تمام جهد خود را به کار گرفتیم تا ملک خویش را بر ویرانه هاي به جاي مانده از گذشته 

گرچه در این هاي اخیر زنان با سعی و تالش خود از برخی حقوق مدنی و سیاسی بهره مند گردیدنددر سال. نیمدوباره بنا ک
ها و کمبودها هم وجود داشته و دارد با این همه ، در تصمیم گیري هاي کالن و ملی هنوز هم جاي آنان خالی راه کاستی

.است

زنان آن کشور تعیین می شود دموکراسی و آزادي در هر کشوري با سنجیدن شرایط

کنیم بسیار خرسندیم که به صالي جامعه پاسخ مثبت دادیم و امروز بعد از یازده سال که دست آوردهاي خود را مرور می
شنویم و اما دریغ که امروز از سوي شما، نواهاي دیگري می. ایمما به عهد خود وفادار بوده. ایمفرزندان خلفی براي آن بوده

امروز با زنان نه به عنوان بازیگرانی که نقشی در اداره جامعه خود دارند بلکه به عنوان افراد . دیگري مطرح می شوندمسائل



فرع . مختلف علیه آنان موضع گرفته می شود و حقوق انسانی آنان زیرپا می گرددصغیري برخورد می شود که به نام هاي
زندانی کردن و قطع عضو، ازدواج هاي زیر سن و اجباري، بستن مکاتب برروي دانستن آنها، بریدن گوش و بینی ، سنگسار،

امروز نه تنها جامعه جهانی بلکه دولت .در عین حال سهیم نساختن زنان در مسأله صلح همه با هم مرتبط است... دختران و
ا برگرداندن جامعه به شرایط یازده سال افعانستان نیز به بهانه رسیدن به صلح تمامی تالشهاي خود را به کار می بندند تا ب

زنان، رضایت مخالفان دولت را بدست آورد و در این مدنییعنی حق و حقوق انسانی وپاره تن خودپیش و معامله کردن
اصلیکرده اند که رهایی زن افغانستاناست و فراموشمیان تنها چیزي که اهمیت ندارد عهد و پیمانشان با با ما و با خود

.ترین دلیل حضور آنان در افغانستان بوده و هست

!خانم ها، آقایان و منتخبین مردم افغانستان

امروز که جامعه جهانی در افغانستان حضور دارد بر ماست که تنها به تجارب آنان در زمینه هاي نظامی و بازسازي فیزیکی 
جهانیان تجارب ارزشمندي در . مند گردیمبرابري و دموکراسی نیز بهرهبسنده نکنیم و از سایر تجارب آنان در راستاي آزادي، 

شما شاهد حضور و نقش پررنگ زنان در انقالبهایی که در کشورهاي مسلمان منطقه خاورمیانه به وقوع می . این زمینه دارند
غیر از ارائه قرائت هاي نوین چگونه می شود در یک جامعه اسالمی به چنین جایگاهی دست یافت؟ آیا پاسخ . پیوندد، هستید

از دین در جهت اعتالي دین و اعتالي زن و مرد جامعه جدا از آداب و رسوم و سنت هاي خرد محلی است؟ چگونه می توانیم 
مصر، هند، چشم بر دستاوردهاي زنان در ترکیه،نگاه کنیمو تنها به کشور هاي مسلمانحتا اگر نخواهیم به کل جهان پهناور

ببندیم و راه رفته را دوباره تجربه کنیم؟ چگونه می توانیم از ... قطروحتا در کشورهایی مانند پاکستان و ایرانش، وبنگالد
دموکراسی و آزادي صحبت کنیم وقتی که چشم بر نیمی از جمعیت خود می بندیم و به راحتی بر سر حقوق آنان معامله می 

عقیدتی مانع حضور زنان –هاي مختلف زندگی با استناد به مسایل فرهنگی حوزهکنیم؟ با آن که مخالفین مشارکت زنان در 
. ها دلیلی براي به حاشیه کشانیدن زنان و معامله بر سر حقوق آنان نمی شودمی شوند، اما هیچ کدام از این

اعالمیه جهانی حقوق بشر و بسیاري از اسناد و کنوانسیون هاي بین المللی از جمله. افغانستان جزیی از جامعه جهانی است
امروز پس از یک دهه هم نشینی مستمر با جامعه جهانی و . را امضا کرده است) سیدا(رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان 

هاي پیشین، باید از تجارب آنان در چگونگی حل معظالت و هاي فراوان براي فراموشی افغانستان در دههها و ندامتگذاريگله
دولت افغانستان مکلف است با تعهدات انسانی و . ها و به خصوص در زمینه زنان بیاموزیمن جامعه در همه حوزهمشکالت ای

تعهدات خود در پیشگاه جامعه ي بشري به خصوص مردم افغانستان مسئووالنه برخورد کند و نگذارد که یک بار دیگر نیم 
و منتخبین مردم باید به قانون اساسی جمهوري اسالمی افغانستان همه مسئولین. پیکر جامعه به محراق فراموشی سپرده شود

به عنوان باالترین سند قانونی این کشور و مجموعه دستاوردهاي یازده سال گذشته دولت افغانستان و جامعه مدنی پایبند 
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