
 

 
  زمام امور در دستان کيست؟

  مجلس در مرخصی زمستانی، حکومتی سرگردان، کميسيون انتخابات در تقالی مشروعيت
 و زنان نگران

 ۲۴ دلو ۱۳۹۴ برابر با ۱۳ فوريه ۲۰۱۶
 

برای مشخص زمان تعيين از حمايت اعالم ضمن زنان، ۲۵درصد مثبت سهميه از دفاع کميته                 ما،
خصوص در را خود نگرانی های که می دانيم الزم است شده اعالم تاخير يک سال با که مجلس                  انتخابات
سياسی مهم چالش و بحران نشان گر موعد اين تعيين در تاخير سازيم. روشن دست آوردهای شان و                 زنان
جمله از کشور جاری قوانين به پايبندی عدم و قانون حاکميت دولت مداری، ضعف که است                 افغانستان
اقدامات برخی از تقنينی فرامين از حمايت با ما می کشد. رخ به را سياسی توافقات ديگر و                   انتخابات
همين به دانسته، ناکافی را دولت اقدامات انتخاباتی، اصالحات بر تاکيد و زنان از حمايت برای                  سازنده
محفوظ زنان دست آوردهای ميان اين در و شود تسريع  انتخاباتی اصالحات اين که هستيم آن خواهان                  دليل

  بماند.
برای را سازنده ای و عملی اقدامات که می خواهيم گزينش کميته و انتخاباتی کميسيون های از همچنين                 ما
بدون را خويش رسالت گذشته، اشتباهات از پرهيز با تا سازد فراهم عادالنه و شفاف انتخابات                  برگزاری
اصالح نسازد. نااميد ديگر بار برای را افغانستان مردم و داده انجام معامله گری و سازش                 هرگونه
اين انجام عدم اما است ملی وحدت حکومت اصلی وظايف از سياسی توافق نامه بنياد بر انتخاباتی                  نهادهای
برای صرفا مساله اين از و نيست اصالحات به عالقه مند دولت شايد که می کند ايجاد شکی                  اصالحات

  جلب حمايت مردم در انتخابات استفاده می کند.
حقوق از حمايت در خود وعده های ساختن عملی در همچنان ملی وحدت حکومت که حالی ست در                  اين
قانونی تعقيب و زنان عليه خشونت منع قانون تطبيق برای الزم اقدامات انجام در و مانده ناکام                   زنان
سرزمين اين دختران شدن سوزانده شاهد همچنان ما است. بوده ناموفق زنان عليه خشونت جرايم                 متهمان
خاک در بزرگ تغييرات به دل که خسته ای روح های می شوند، دفن سنگ ها آوار زير که بدن هايی                  هستيم،

  خود بسته اند اما همواره با وقايع شوم مواجه اند.
رد آن اخير نمونه که هستيم مناسبات اين از زنان شدن رانده شاهد همچنان نيز سياسی مناسبات                   در
مذاکرات در زنان حضور عدم بود. کشور اين عالی دادگاه در عضويت برای رسولی انيسه                 صالحيت
برخی گنجاندن درعين حال آن هاست. خصوص در دولت ناموفق عملکرد نشان دهنده ی و نگران کننده              صلح
شورای در زنان به ۲۵درصدی سهم برگرداندن جمله از انتخاباتی اصالح کميسيون توسط               اصالحات



پارلمان، توسط کميسيون اين کلی مشروعيت رفتن سوال زير با که بود ما اميد نقطه تنها                  ولسوالی ها
پررنگ حضور با زنان که شويم يادآور می دانيم الزم رفت. بين از نيز اصالح برای اميد                  کورسوهای
آن استحقاق که هستند جايگاهی به رسيدن و مثبت تغيير خواهان که دادند نشان قبلی انتخابات های در                   خود
کننده انتخاب و شونده انتخاب عنوان به را آن ها فعال حضور زمينه که است دولت وظيفه اين دارند.                    را

  فراهم کند.
زنان برده داری باورشان که داعش و طالبان چون رقيبانی حضور و سياسی ثبات عدم ديگر سوی                  از
تلفات و شده شديدتر گذشته يک سال طی که افغانستان در جنگ افروزی و جنگ افزايش و                 است
در نيست خانواده ای امروز است. کرده قبل از نگران تر را زنان ما نهاده، افزايش به رو نيز                   غيرنظاميان
هيچ گونه مدنی جامعه فعاالن و روزنامه نگاران شهروندان، امروز نباشد. عزيزی داغدار که کشور               اين
اين از خروج می شود. تکرار افغانستان در مدام سياه» «چهارشنبه  و ندارند کشور اين در جانی                  امنيت
که دموکراتيک و نهادي مهم دستاوردهاي تا مي سازد ضروري را فوري اقدامات انجام بحرانی،                شرايط
به افغانستان که شود حاصل اطمينان نيز و شوند تثبيت و تضمين آمده اند دست به ۲۰۰۱ سال از                    پس
گشت. نخواهد باز زنان، حقوق مورد در ويژه به بشر حقوق سيستماتيک و گسترده نقض                 وضعيت

 فراموش نکنيم که آينده افغانستان و مردمان اش در گرو تصميمات سياسی و کالن امروز است.
 

عرصه های در آن ها فعال حضور افزايش خواهان که زنان درصد ۲۵ مثبت سهميه از دفاع                 کميته
خواسته های که می خواهد آن بين المللی شرکای و افغانستان دولت از است فرهنگی و اقتصادی                اجتماعی،

  زير را در صدر اولويت های خود قرار دهند:
در خواه می کند؛ محکوم را زنان حقوق سر بر مصالحه و سازش هرگونه درصد ۲۵ مثبت کميته                   
ساير با چانه  زنی در خواه و مسلح مخالف گروه های ديگر و طالبان با صلح گفت وگوهای                 جريان

  گروه  های متنفذ.
با رابطه در خويش بين المللی و ملی وعده  های و تعهدات به که می خواهيم جهانی جامعه و دولت از ما                     

  حقوق زنان که بر اساس اسناد و قوانين ملی و بين المللی اتخاذ شده است، پايبند باشند.
صلح گفت وگوهای مراحل تمامی در زنان  سمبليک تنها نه و  موثر برابر، حضور خواستار ما                   

  هستيم که بر اساس قطع نامه ۱۳۲۵ شورای امنيت در خصوص زنان، صلح و امنيت را تضمين کند.
زنان سهم بازگرداندن و پارلمان کرسی های برای زنان درصد ۲۵ حداقلی سهميه تغيير عدم خواستار ما                  

  در انتخابات شوراهای ولسوالی به ۲۵ درصد هستيم که در بازبينی های قانون انتخابات تضمين شود.
در تبعيض آميز مقررات ازدواج، قانون ويژه به زنان؛ عليه تبعيض آميز قوانين تمامی لغو خواستار ما                 
و هستيم تبعيض آميز عنعنوی قوانين و تشيع اهل شخصيه احوال قانون مالکيت، قانون و مجازات                 قانون

  از دولت می خواهيم مانع ادغام قانون «منع خشونت عليه زنان» در ساير قوانين جاری کشور شود.
 


