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CHECK AGAINST DELIVERY 
 د مېرمن زبیده اکبر بیانیه 

 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شوار غونډه 
 ۲۰۲۳مارچ  ۸
 
 

 جناب رییس، عالی جنابانو او د مدني ټولنې همکارانو،
هغه   .سازمان له خوا وړاندې کوم« آزادي اکنون»نن زه خپله بیانیه د . ر یم، له افغانستانه د بشري حقونو مدافعزه زبیده اکب

غورځنګونو سره کار کوي چې د خلکو له خوا    ۲۰سازمان چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي او په مستقیمه توګه د هغو  
 . جوړ شوي او ښځې یې مشرانې دي

 
ناورین چې د ښځو حقونه  د نړي تر ټولو بد  ویاړم او خپل مسوولیت ګڼم چې نن د ښځو په نړېواله ورځ د امنیت په شورا کې  

ته واک  کال په اګست میاشت کې    ۲۰۲۱لکه څنګه چې دا شورا خبره ده، له هغه ورځې چې طالبان د  .  دي، خبرې وکړم
فرمانونو په صادرولو سره هڅه کړې نه یوازې   وزیات ۴۰طالبانو له . ورسېدل، نو د افغان ښځو او نجونو حقونه نابود شول

 .  کړي بلکه زمونږ انسانیت هم له مېنځه یوسي ښځې له عمومي ژونده پاکې
 

 .  اجازه راکړئ، چې په افغانستان کې د ننۍ ښځې د ژوند څو بېلګې له تاسې سره شریکې کړم 
ورځې شوي چې ښځې له پوهنتونو منع  ۷۸چې تنکۍ نجونې ښوونځیو ته نه  دي تللي او ورځې وشوې،  ۵۳۴نن •

هیواد دی چې ښځې پکې له هر پلوه له زده کړو په رسمي توګه منع   کړای شوي دي او افغانستان د نړي یوازینۍ
 . نسلونو لپاره ناروین زیږوي ا د شوي دي، چې د

ښځې له نارینه سرپرست پرته نشي  . طالبانو خپله ټوله هڅه کړې چې د ښځو د حرکت او بیان آزادي محدوده کړي •
حمامونو، رستورانتونو او پارکونو کې د ښځې په حضور بندیز  په عمومي  .  کیلومتر زیات سفر وکړي  ۷۵کولی له  

ته .  لګول شوی افغانستان  مدیر  اجرایی  ملتونو  ملګرو  د  او  مرستیالې  د سرمنشي  ملتونو  ملګرو  د  کله چې  حتا 
هلته و نه اوسي او له طالبانو سره ناسته ورته    پرته  وویل شول چې له محرم  نوهغوی تهوروستۍ سفر کړی و،  

دوی د هغه څه یوه کوچنۍ برخه تجربه کړه، چې طالبان یې هره ورځ په میلیونونه افغان ښځو  .  ڼل شوهحرام وګ
 . تحمیلوي

ا  ان، په دې ميد حقوقي سیستم په بشپړه توګه له مېنځه تلل او د ښځو محرومیت له هغه څه څخه چې ترې پاتې د •
 . ته السرسۍ نلريده، چې کومې ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، عدالت 

په هغه هېواد کې چې د  .  دی  توکو خرڅالو منع کړی  ۍ د مخنیويحامله ګد    جنګیالیو  طالبانود  په وروستیو کې   •
مور او ماشوم مړینه تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې، ښځې نه یوازې د ماشوم زیږولو د انتخاب لږ حق هم نلري،  

 .په خطر کې اچوي غه کار د ترسره کولو لپاره خپل ځان هم دبلکه د
په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار منع کولو په . ونه وضع شوي ديتد ښځو د کار پر وړاندې بیالبیل محدودی •

نشی  زیات مدني سازمانونه په بشپړه توګه فعالیت و  ۱۰۰اړه د طالبانو وروستۍ پرېکړه ددې سبب شوه، چې له  
روښانه ده، چې ددغه  .  روغتیا او پوهنې په برخه کې کار پیل کړی دیپه داسې حال کې چې ځینو یې د  .  ایکړ 

میلیونه افغانانو په تېره ښځو او نجونو ژوند    ۲۸کوی شي د   ، بندیز سمالسي او پرته له قید او شرطه له منځه وړل
چې    ليریدزه غواړم په دې ټکي ټینګار وکړم، چې مونږ تل دا او. ید یوژغوري چې په بشري مرستو پورې تړل

  ژوند ژغورل او یا له طالبانو سره د بشري حقونو د :  نړېواله ټولنه وایې افغانستان له یوه لوی کړکېچ سره مخ دی
له ښځو پرته د بشري  خو زه غواړم وپوښتم، د کومو کسانو ژوند ژغورئ؟ او په کوم بیه؟ . جنجالونهنقض پر سر 

ښځو ته نه رسیږي او له ټولنې ددوی په ویستلو کې ال مرسته  اقداماتو تعقیب او ارزونه یا د هغو مرستو ویش چې  
زه له تاسې غواړم چې دا په یاد  .  بشر دوستانه کړنې باید پرته له تبعیضه او د حقونو پر بنسټ ترسره شي.  کوي

ولرئ، دا کړنې ممکن اوس د انسانانو ژوند وژغوري خو د روان ناورین لپاره تل پاتې حل الره او بدیل نشي  
ځوانې نجونې له ما  .  ه افغانستان کې ښځې راته وایې، چې له دې حالت سره یې ساه بندیږي او ناهیلې ديپ .لیکېد

 . نباید دوام ولريحالت دا . سره د خپل ژوند د پای ته رسولو په اړه خبرې کوي
 

افغان  «.  جنسیتي آپارتاید: »بیانولی شي اصطالح موجوده ده، چې د افغان ښځو اوسنۍ حالت په سمه توګه    وهعالي جنابانو، ی
ښځو، کارپوهانو او حتی د ملګرو ملتونو سرمنشی ګوترش د افغان ښځو  او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تبعیض د 
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د طالبانو له خوا د جنسیت پر بنسټ له بشري حقونو سرغړونه، جنسیتي  سربېره پر دې  .  جنسستي آپارتاید په توګه غندلی دی
د بشر پر وړاندې یو جنایت دی، چې د ملګرو ملتونو کارپوهان یې د څېړنې او له طالبانو د ځواب ویلو غوښتونکي    آزار 
 ېملتونو په منشور ک روګنقض، د مل ندګر څ ولډحقونو دا  یوالوړ د ن. نړېواله صریح غندنه حیاتي ده، خو بسنه نه کوي. دي

لرونکي   یاو معن  يږ کچه د متناسب، همغ  یوالهړ په ن  ېدي، چ  خهڅ  ېلډمفاداتو له  او تبعیض نه کولو درج شویو    ۍد برابر 
 . کوي تنهښ غو ونګغبر 
که تاسې  .  د زغملو او توجیه وړ نده او طالبان به یې له پایلو سره مخ شيد ښځو حقونو نقض    ړي چېروښانه کاقدام به  دا  

 . ره کولو لپاره به بل ځای هم اعتبار ونلرئدلته د افغان ښځو له حقونو دفاع ونکړئ، نو ددغه کار د ترس 
 

 له معترضو ښځو مالتړ 
په اړه دوه روایته موجود دي  ۲۰۲۱د   افغانستان  پدېخوا د  له  له اګست میاشتې  یو د طالبانو واک  او دویم د ښځو :  کال 

دوی هره .  مدني مخالفت دی  د ښځو په رهبرۍ د خلکو خوځښتونه تر ننه د طالبانو پر وړاندې تر ټولو روښانه .  مقاومت
ښځې   معترض په وینا، دا  هد یو.  ورځ خپل ځان په خطر کې اچوي تر څو د ټولو افغانانو د بشري حقونو څخه دفاع وکړي

 . د آزادۍ سفیرانې دي
  ې سادات، چ  سګنر . ې دياو شکنج هزندانون ،هدونیبر  کډ  خواليیله تاوتر ځواب  پر وړاندې د طالبانو مظاهرو زوییسوله د 
ال هم   کید هغه برخل. شوه  ولیپرته ون لیکوم دلله مه، ۱۲په  ۍ د فبرور  ېاندړ و ۍ اون وڅوه،   ېمظاهره کوونک نهښځی وهی

په    یې   ۍاون  وڅاو    ېله مظاهرو وروسته الدرکه شو  ېپه کابل ک   لیخ  میبراهاو پروانه ا  انيیر پ  اب یتمنا زر .  ینامعلوم د
له آزار او شکنجې سره مخ    ېاو د طالبانو په زندان ک  هشو ولونیله خپل ماشوم سره    ۍکوهستان  رهینا.  ړېک  ېر یت  ېک  توقیف

 . يیږ سره مخ ک خواليیتاوتر  اتیز ال  اعتراض کوي له  ې چ ښځې   رګونه هزارههغه ز . شوه
نوم یې واخلئ او د    هغوی تاسې ته اړتیا لري چې.  اړتیا لريستاسې مالتړ ته  د افغان ښځو زړور مقاومت په عاجله توګه  

هغوی تاسې .  هغوی تاسې ته اړتیا لري چې د هغوی آزادي وغواړئ.  هغوی قضیو ته له طالبانو سره په تعامل کتنه وکړئ
هغوی تاسې ته اړتیا لري چې هغوی تامین کړئ او هغوی تاسې ته اړتیا لري چې  . ته اړتیا لري چې هغوی ته پناه ورکړئ

دپایلو .  غوی د نېونې، شکنجې، ورکېدو او وژل کېدو په مقابل کې له طالبانو ځواب وغواړئد خپل حق غوښتنې لپاره  د ه
 . نشتوالی طالبانو ته جرات ورکوي چې خپلو دغو سرټکونو ته ادامه ورکړي

 
 قومي او مذهبی ډلې

نیت نلري چې یو  ی ددې ددې څرګندونه کوي، چې هغو جوړوي،  کابینه چې اکثریت یې پښتانه او نارینهلنډ مهالې د طالبانو 
چې پکې نور قومونه او ښځې شاملې وي یا له هغو قومي او مذهبی ډلو  دولت  جامع او ټول شموله دولت جوړ کړي، هغه  

 . محرومه پاتې شوي ديڅخه ساتنه وکړي چې تل 
په   یدو ېبلک ، ړېته سزا نه ده ورک نویعامل  یې ایراغلي او  ېپات ې ک لوڅېړ په  دونوید بر  وګړوپر هزاره  ېواز یطالبان نه 

مبر  اکال په نو ۲۰۲۲. د وګڼل شي  تیجنا يګشي جن یداېک ېوژنو مسوول دي، چ زویی له ډد  وګړود هزاره  هګتو مهیمستق
 ووژل.  وګړيهزاره  ۱۱ یې ونګډاو د ماشومانو په  ړ وک  دیکلي بر  وهیپر  تیوال کنديیطالبانو د دا ېک اشتیم

شوي او د تاجک، ازبک او ترکمن   ړ ته ا ودویښ له امله د خپلو کورونو پر  دونوید هدفي بر  سکانو ټولنهد   لکه ېلډ ېنور 
. د  يیږ ک شلیو  ېاو طالبانو باند انویپه کوچ ېمکځ  یدو  له خپلو مېنو بې ځایه کیږي او د جبري توګه په يړ غ ولنوټ

 ی. د هنابرابر  شیمرستو ود   ېک سیموپه  ید دو ېچ  يیهم راته وا ښځې او جوزجان   کنديیدا
  ې چ یثبوت د ندګر څ  ېد دغیر قانوني وژنو، وهلو ټکولو او د خلکو پر وړاندې اعدامونو ته د طالبان وحشیانه ستنېدل، 

نه لري او د بدلون لپاره کوم   یته درناو تنوښ د افغانانو حقونو او غو ید وروستي واک له وخته نه دي بدل شوي. دو یدو
 . د ځپلو اړوند دیتفسیر په خلکو تحمیلوي، د ښځو او محرومو ډلو  نرواکۍ افراطي او وید اسالم  یونه لري. د هم پالن

 
دا د کورنۍ سولې الره نده، د کورنۍ جګړې لپاره یوه بله الره ده، هغه جګره چې یوازې زمونږ تر سیمې به محدوده پاتې 

 : کړنې ترسره کړي الندې له همدې کبله زه له امنیت شورا غواړم چې. نشي
 

افغانانو بشري حقونو    ولوټ د    ونګډپه    لوډمحرومو    ولوټ+ او  LGBTQIنجونو،    و،ښځد    ېچ  له طالبانو وغواړئ  •
د زده کړو    ېواز ینه  ،  ېمانا ده چ  ېته ورسوي. دا پد  ی پا  تونهیمحدود  ولټپر حقونو    وښځاو د    يړ وک  یته درناو

لرې کړي    زونهیبند  ولټپه حقونو    وښځ  د   ې، بلککړيلغوه    ز یکار کولو بند  ښځو په د   کېدولتي موسسو    ریغاو په  
د افغانستان   ېاندړ (" په وCEDAW)  ونیکنوانس   لوړ و  هځد له من  ضیتبع  ولډد هر    ېاندړ په و  وښځد "   ېکوم چ

 کوي.  نقض تونهیمکلف
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سره به هېڅ ډول بې قید و شرطه     دا روښانه کړئ چې تر هغه پورې چې دغه اساسي شرطونه پوره نشي له طالبانو •
سفر ونه په لوړه کچه هېڅ  افغانستان ته    دیپرته با  ولوین  ېپه پام کاندېښنو او لومړیتوبونو    د ښځو .  تعامل نه کیږي

او د ملګرو ملتونو څوکۍ د هغوی     ،ئژنیونه پ  تیمصورت په رس   یڅطالبان په ه  ې چ  م ړ غوا  خهڅ زه له تاسو  . شي
 .ورکوئپه اختیار کې مه 

(  2022)  2626په    ې چ  هګنڅلکه    تیمامور   ی( اوسنونامای)  تیمامور   هیملتونو د مرستندو  روګد مل  ېپه افغانستان ک •
روان  د  ېچ ید ړ اوس مهال ا ونامای. وئځپرته له کوم بدلون، د بل کال لپاره وغ ،یمشخص شو ېک کیل هړ کیپر 
  ې د د  یېتر اوسه    ر ګخورا مهم دي، م  ارهاو نجونو لپ  رمنوید افغان م  ېچ  يړ ک  وتهګپه    خونهړ ا  ديیکل  اورینن

  تیمامور   ېد د  ونامای  ېوي چ  ېتمرکز پر د  دیاوس با.  د افغانانو تمې نه دي برابرې کړي  ېپه پلي کولو ک  تیمامور 
حقونو   و ښځاو د   ارنهڅد بشري حقونو  په ځانګړې توګه د کار په اوږدو کې     يړ پلي ک   هګتو  ه ړ په بشپ  خونهړ ا  ولټ

ملتونو د  روګد افغانستان لپاره د مل هګتو ګړېانځمشرتابه او په  ولوټملتونو په  روګزه د مل. ورکول توبړیته لوم
  ي ړ ترالسه ک ډ اډاو  ي ړ په کلکه دفاع وکڅخه د حقونو  ږزمو ې کوم چ تنهښ غو  خه زي څاستا يګړ انځسرمنشي له 

 .لريو توبړیلوم ېک ناوویو ددویشورا ته   ېد ، به راپور  هړ په ا تید وضع لوډاو محرومو  و ښځد  ېچ
ډاډ تر السه کړئ، چې د افغان ښځو او نورو محرومو ډلو بشپړ، برابر او معنا لرونکی ګډون به د افغانستان په  •

 .رول ولرياړه د هرې پرېکړې  او په تېره ستاسو په پرېکړو کې اساسي 
په منظمه    و ته، د بیانیو او پرېکړه لیکونو صادرولغندلو لپاره  یخوالیتاوتر د  طالبانو  د    ېاندړ او نجونو په و   وښځد   •

. که موجوده نه وي  استثنا  یڅه  به  ېک  ز ید طالب مشرانو د سفر بندتوګه ادامه ورکړئ او ډاډ تر السه کړئ چې  
 .موجود نه وي  ته هم باید د سفر امکان وبانطالنو ، کیږي ېانیبند ېپه خپلو کورونو ک ښځې ېافغان

له همدې کبله  .  له یوه کاله زیات وخت وشو، چې طالبانو له کومې پایلې پرته زما د خلکو حقوق له پښو الندې کړي •
او د    تاوتریخوالو  ټلکه د جنسیت پربنس   وند،ړ د بشري حقونو د نقض ا   ېچ   و،ړ نو له تاسو غواله تاسې غواړم  

 . ئړ وک ړمالت خهڅ تلتیاښ ویلو له غ  وابځبریدونو لپاره د  ېاندړ پرو لوډته شویو  ډېنڅقومي، مذهبي او نورو 
 

  ې شي چ   لړکه طالبانو ته اجازه ورک.  پرته د خپلو بشري حقونو مستحق دي  ر یتوکم او مذهب له توپ  ت،یافغان ولس د جنس 
د    وادیتاسو نن د خپل ه  ېچ   هګنڅلکه  .  دوام وکړينسلونه    وڅبه    هرغون  اید افغانستان د ب  نوته دوام ورکړي،    ېالر   ېد

  انهځاو له   ئړ فکر وک هړ په ا ندویاو خو رمنویم و،ڼد خپلو لو ې کوم چ تنهښ غو  خهڅ  وفکر کوئ، زه له تاس  هړ راتلونکي په ا
 ېرمنې له نورو کمې ګڼل کیږي؟ افغان م ېول ېچ تئښ وپو

 
 مننه ډېره

 


