
انن  ن سخنن ان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانست انو یلدا رویان در بمت   

 2022 جون  23

 ،  جناب رئیس، عالیجنابان و همکاران جامعه مدنن

ان باالتر از صنف ششم اجازه حضور در   من یلدا رویان از افغانستان هستم ، بدترین کشور جهان برای زنان و تنها کشوری که دخن 
 یم نمایم و      VOICE Amplifiedمکاتب را ندارند و امروز، من اینجا از نهاد 

ی
دوستانه فمینیست  است نمایندگ که یک سازمان بشر

ن گروه دادخوایه زنان افغان ) ن از موسست   ( هستم. AWAGهمچنت 

ی میکنیم، قلبم برای هموطنانم که در زلزله جان خود را از دست د ادند خون یم گرید، ما بار بار کندن قنر  ما، روز سخت دیگری را سنر
 های بیشمار را در یک روز تجربه کرده ایم که نر نهایت دردناک است. 

 ،جناب رئیس 

ام به حقوق زنان دروغ محض است اما شما ما را نادیده   زنان افغانستان بار ها به شما هشدار دادند که وعده های طالبان مبتن بر احن 
ن نشسته اند، یم پردازیم! گرفتید و اینک ما بیشن    ین تاوان را بخاطر نر توجیه جامعه جهانن به شمول تمام کسانن که دور این من 

 بحران فعل 

ی خود بوده ایم. اکنر فعاالن و روزنامه نگاران از    اشغالتحت    شدید و رسکوب حقوق بشر
ی

طالبان، ما شاهد جنایات وحشیانه، گرسنگ
پالییس را بمنظور حذف سیستماتیک زنان از جامعه اعالم کرده اند    30ده اند. از ماه اگست، طالبان بیش از  ترس، کار خود را متوقف کر 

ن الملیل آمده اند.    که تنها برخن از آنها در رسخط خنر های بت 

بان یک قابله جوان را در  به عنوان مثال: در ماه آپریل سال جاری، طال  . یم کنند عمال  طالبان این احکام را از طریق ارعاب و خشونت ا 
یف به طرز وحشیانه ای شکنجه کردند و کشتند، آنها   بدنش را با برچه و چاقو زدند و سپس با  بعد  پاهای او را قطع کردند، اول  مزار رسر

اض کردن ب  –گلوله او را کشتند    12شلیک   ه نقض  فقط به این دلیل که او یک زن و یک هزاره بود. با این حال، زنان افغان همچنان با اعن 
ی شان توسط طالبان، جان خود را به خطر یم اندازند.   آشکار حقوق بشر

ن هر کیس که در برابر حکومت طالبان مقاومت یم کند، توسط طالبان   عالوه بر این، صدها تن از کارمندان حکومت سابق و همچنت 
، بغالن و   ،  هدف قرار گرفته، شکنجه یا کشته شده است. تاجیک ها در والیات پنجشن  تخار از سوی طالبان به طور خودرسانه دستگن 

جون، طالبان زمان الدین، یک دانشجوی تاجیک را به همراه    10تاری    خ    به  کشته، شکنجه و مجبور به ترک خانه هایشان یم شوند. 
ی میکند،  برادرش در پنجشن  دستگن  کردند. آنها از او خواستند که مکان پایگاه های جبهه مقاومت میل را فاش کند، وق  ت  او اظهار بیخنر

ن یم  طالبان یگ از گوش ن پرت یم نمایند و سپس برادرش را نن  هایش را یم برند، به چشمش شلیک یم کنند و او را از  یک کوه به پایت 
وعیت و شناخت رسیم میخواهند.  کشند!   این چهره واقیع طالبان است که از شما مشر

ن مردیم از داخل کشور، کوخر ها از ماه مارچ به اینسو در ولسوایل های بهسود، مالستان، جاغوری و    طبق گفته ها و گزارش های فعالت 
نفر را گروگان گرفته اند که بسیاری از    21نفر را کشته و زخیم ساختند، صدها خانه را آتش زده اند و   31شیخ عیل بر هزاره ها حمله و 

انفجار جداگانه مورد هدف قرار گرفتند، اما یوناما در محکومیت    8یل سال جاری در  هزاره ها تنها در ماه اپر آنها هنوز مفقود هستند.  
ن    – من از شورای امنیت یم پرسم    این حمالت حت  به قومیت قربانیان اشاره ای نکرد، گویا این موضوع اصال مهم نبود.  برای این که چنت 

جنایت  که به قصد نابودی یک گروه میل، قویم، نژادی یا    -ود  ( به رسمیت شناخته شGenocideاعمال رسمًا به عنوان نسل کیسر ) 
 چند  انسان هزاره دیگر باید کشته شود؟   -مذهتر به طور کیل یا جزنی انجام میشود 

 نقش یوناما در رسیدگی به بحران کنون  

، به ویژه ح ان، گام مهیم برداشت هر  در ماه مارچ، این شورا با تمدید مأموریت یوناما، و با محور قرار دادن حقوق بشر قوق زنان و دخن 
چند یوناما درین مدت در کار خود زیاد موفق نبوده است اما هنوز این فرصت را دارد که به طور معنادار به مردم افغانستان خدمت  

 رسانن کند. 

ده و تکان  ادم، یوناما تا کنون به طور علتن در  حقوق بشر مانند مواردی که در باال توضیح د  دهنده با وجود اسناد بیشمار از نقض گسن 
ن از جوالی  نظامیان را منتشر نکرده است. اکنون  گزارش  2021مورد این جنایات گزارش نداده است، و همچنت  های مربوط به تلفات غن 



ن در بسیاری از موارد، آمار گزارش شده توسط یوناما دقیق نیست، برای مثال، یوناما از   قانونن   10نن   مردم ملیک به ظن  مورد قتل غن 
 به جبهه مقاومت میل در پنج ماه گذشته گزارش داده است در حایل که مردم محل تنها در دو هفته گذشته  

ی
جسد را از دریای    10وابستگ

ش را نقض  عالوه بر این، بسیاری از مردم افغانستان بر این باورند که یوناما در تعامل با طالبان اصل نر طرفن ا پنجشن  پیدا کرده اند.  
هرخر زودتر    یوناما باید گزارش دیه به مردم بر اساس اطالعات دقیق و غن  جانب دارانه را    کرده و بر جنایات آنها پرده انداخته است. 

د و واقعیت های موجود را منعکس بسازد!   از رس بگن 

ن مردم افغانستان، ط ن الملیل به منظور  ما تاکنون هیچ تالش معناداری از سوی یوناما برای تسهیل گفتگوی فراگن  بت  البان و جامعه بت 
های مختلف زنان و  برقراری صلح در افغانستان ندیده ایم. یوناما برای اینکه اعتبارش را برای مردم افغانستان احیا کند، باید با سازمان 

ان طالب ن گفتگو کند، و در ادامه فعالیت های سیایس اش تنها با رهنر ون از کشور  نن   تعامل نکند.  سیاستمداران در بن 

دوستانه را به همه مردم افغانستان و بدون تبعیض هماهنگ کند، این در حالیست که، طالبان   یوناما مسوولیت دارد تا کمک های بشر
ول دارند و افراد وابسته به خود و مناطق مربوطه شان را در اولویت قرار داده اند، در حایل که زنان و گروه بر روند توزی    ع کمک های  ها کنن 

ن کند، طالبان با استفاده از    برند! ها بهره نیم به حاشیه رانده شده از این کمک  اگر یوناما نتواند شفافیت روند توزی    ع کمک ها را تضمت 
 کمک های شما به فعالیت های تروریست  خود ادامه خواهند داد. 

 جناب رئیس، 

ن جامعه مدنن افغانستان عمیقًا نسبت به   تعهد این شورا ناامید هستند اما از من خواستند به شما بگویم: محکوم در حایل که فعالت 
کردن جنایات طالبان تنها در صورن  نتیجه دارد  که همراه با عمل باشد. اکنون تنها امنیت و ثبات افغانستان در خطر نیست! تحت  

ای تروریست  است که فعالیت های آنها تنها در  حکومت طالبان، کشور ما به رسعت در حال تبدیل شدن به پناهگاه امن برای گروه ه
 مرزهای ما متوقف نخواهد شد. 

 خواهم تا اقدامات زیر را انجام دهد: بنابراین از شورای امنیت یم 

حقوق زنان حاصل نشود رفع ممنوعیت سفر تمام    بهبود وضعیتروز آینده تغییر مثبتی در  جهت   60در صورتیکه در   .1
ان تحریم شده طالبان  رهنر طالبان را   13ممنوعیت سفر ملل ،  روز دوشنبه، شورای امنیت سازمان را ، پایان دهید. رهیر

 ،سعید احمد شهیدخیل و عبدالباف  بصن  اول شاه مدت ممنوعیت سفر    تمدید کرد. در حایل که تحریم سفر و کاهش
هشدار جدی تری به طالبان دهد و طالبان  جامعه مدنن افغانستان توقع داشت که شورای امنیت  است ویل های مثبت  گام

 بندد.  اعتنانی آنها به حقوق بشر تمایم درها برای گفتگوی بیشن  را یمبدانند که نر 

  !وقت  زنان افغان آزاد نیستند، چرا طالبان اجازه سفر پیدا میکنند؟

ت کنید، اگر آنها تصمیم شان در مورد  نظار با دقت روز آینده سیاست های طالبان در مورد حقوق زنان را  60شما باید در 
ان،  گشت و گذار، پوشش و حق کار زنان تغین  ندهند  ی برای زنان وضع  یا محدودیت و   ممنوعیت تحصیل دخن  های بیشن 

ان طالبان را تمدید نمایید.    باف  ماندند مسدو و کنند، باید ممنوعیت سفر   دارانی های هر یک از رهنر

ر عبدالحق واثق، رئیس استخبارات و فضل محمد مظلوم، معاون وزیر دفاع، که مسئول  برا  ممنوعیت سفر   شما باید 
ی، بازداشت و رسکوب مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران هستند،  ن دستگن   اعمال کنید. نن 

یک  که  پروسه صلح دوحه   ولویت قرار دهد. .  به محض انتصاب نماینده جدید، یوناما باید مذاکرات فراگیر و بیر  االفغان  را در ا2
ن گفت   ، ایید کرد آن را تاین شورا و شد کره مردم افغانستان مذا بدون حضور  ، پروسه کامال ناکام بود  مطرح  را  االفغانن وگوی فراگن  بت 

ایط کنونن  ، کرده است  به شمول زنان و   دم افغانستانمر یوناما باید مشارکت همه تنها راه مناسب برای رسیدن به صلح است. و در رسر
ن کند.  همه گروه های قویم را در ای رها کردن افغانستان به دست یک دیکتاتوری خطرناک و ناالیق، تنها فقر و خشونت  ن پروسه تضمت 

 را تداوم یم بخشد. 

 خواهم که: از شما به عنوان کشورهای عضو، یم

، مورد گذشته و چه در حادر  رای پاسخگو ساخیی  طالبان در مورد عملکردها و سوء استفاده های شان را چه ب . 3 تالش  ل حاض 
و اطمینان حاصل   دادهیارش قرار در اخت  منابع کامل   ، حمایت کرده را زارشگر ویژه حقوق بشر در مورد افغانستان گماموریت   ! کنید 

یس کامل دارد.  م یک هیأت حقیقت یاب یا  در کنار آن  کنید که وی به تمام نقاط کشور دسن  ن قل اما مشابه برای  تحقیق  مستمیکانن 



را  به این شو شواهد و گزارش منظم   نموده   جمع آوری را رسارس کشور  از سایر تخیط ها رد نقض حقوق بشر و ا مو  ایجاد کنید تا  نظارت 
 . ارایه کند 

، باید به گفته های خود در  گرفته شود دیگر جدی  طالبان یا  هرکیس از سوی  یم خواهد که  امنیت سازمان ملل متحد شورای اگر 
با   شانرای رفتار هولناک بان را بصورت درست اجرا کند و طالبمأموریتش   و بسازید تا پاسخگیوناما را د. حمایت از حقوق زنان عمل کن

اعضای این شورا با هم و   شده اند. خسته   ، در تعریف از شجاعت شان میان تیهجوایز و کلمات  ستان از زنان افغانمجازات شوند. زنان  
من از شما یم خواهم که از آنها برای اقدام واقیع و    -حمایت از مردم هستند به صورت جداگانه دارای قدرت و منابع قابل توجه برای 

 احیای کرامت و حقوق همه افغان ها استفاده کنید. 

 متشکرم. 


