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من محبوبه سراج استم .من يك فرد افغان-امريكائى هستم و از سال  ٢٠٠٣به اين سو در افغانستان زندگى مى كنم.
در طول  ٢٠سال اخير ،مردم أفغانستان ،خاصتا زنان و دخترانش ،براى مساوات ،حقوق بشر ،حكومت همه جانبه ،امنيت و صلح
سخت مبارزه نموده اند.
ولى خروج عجوالنه اتحاديه بين الملل دست آوردهاى مانرا در خطر بزرگ و تحت تهديد قرار داده است.
گروه طالبان دوباره به سلطه قدرت رسيده اند و هر روز حقوق بشرى و مدنى مانرا مى زدايند .صد ها هزار افغان مجبور به فرار
از افغانستان و در حالت نا معلوم در اماكن گوناگو ن جهان پناهنده اند .امروز در افغانستان زنان از صحن جامعه و حضور اجتماعى
سلب شده اند ،حتى تصاوير خانمان در اعالنات و بازارها با رنگ سياه مستور شده است و مانكن هاى زنان درجلو دكان ها از سوى
طالبان سر بريده شده است!
بنده و خواهران افغانم اين زنگ خطر را از ده ه هاى قبلى به گوش شوراى امنيت ملل متحد رسانده بوديم .با دل رنجور امروز اين
جنايات را ذكر مى كنم .اما ما خاموش نمى شويم ،و شما مسؤليت بزرگِ وفادارى به تعهدات و وعده هاى كه سالهاى متمادى به
مردم افغانستان داده ايد را داريد.
بيانيه امروزى ام با توجه به مسؤليت شوراى امنيت ،ملل متحد ،و جامعه جهانى ،و نياز به حفظ حقوق و آوايى زنان افغانستان در
گفتمان ها و جلسات مربوط به اوضاع و زمام دارى در افغانستان تمركز دارد.
لهذا من پيرامون محتويات آتى اين را يادآور مى شوم:
 . ١وضعيت حقوق زنان
 . ٢بحران انسانى و نيازمندى مردم افغانستان
 . ٣بحران اقتصادى و بانكى
 . ٤طعامالت با گروه طالبان
جناب رئيس،
پس از چشيدن آزادى در  ٢٠سال گذشته از طرق شغل ،تعليم ،ورزش ،نواختن و آهنگ سرائى – در كمتر از شش ماه تمام حقوق
آن زنان و دخترانش ،در سراسر آن ديار كامال سلب گر ديده است .زمينه تعليم و آموزش دختران با ممانعت
مردم افغانستان ،خاصتا ِ
و تسديد مواجه گرديده است.
طالبان خانمان را از مكاتب و تعليمات ثانوى و عالى منع نموده اند .شمار زياد يا مجبور به فرار از وطن شده اند يا در منازل و
گرايش جنسى خود از سوى گروه طالبان هدف قرار
اماكن مختلف اسير اند ،و با خوف اينكه از خاطر مذهب ،قوميت ،فعاليت ،يا
ِ
گرفته مى شوند .زنان قاضى ،كه روزى از سوى جامعه جهانى اجالل مى شدند ،امروز در تهديد و فرار از سوى مجرمين اند.
زنان بايد با محرم سفر كنند .يعنى بدون همراهى مرد نمى توانند آزادانه حركت كنند و اين نه تنها فعاليت و حركات ايشان را محدود
نموده است بلكه فرصت زيست و پيش بردن حيات معمولى آنان را نيز سخت محدود نموده است.

صادر نمودن اين حكم خانمان را از حاضر شدن براى معاينات صحى ،محفطوظ گشتن از خشونت هاى خانوادگى ،و دريافت كار و
درآمد مانع شده است .در ملك ك ه مليون ها زن يگانه نان آور براى خانواده هاى خود مى باشند ،اين حكم حيات مليون ها انسان را در
خطر قرار داده است.
هر چند كه به نظر مى رسد ،جامعه جهانى پشت خود را به ما گردانيده است ولى ما هنوز مبارزه مى نمائيم .تظاهرات مان
جاريست ،گرچه با سالح و خشونت مواجه مى شويم .ما هر روز براى آزادى ،عدالت ،و براى ختم خشونت و استعمار مردمان
مبارزه مى كنيم .ولى ما به كمك هاى سياسى و مادى شما نيازمنديم تا حقوق و آزادى همه شمول مردم افغانستان را تأمين كنيم .ما
خواهانيم كه شما از ما حمايت كنيد و تعهد نمائيد كه زنان افغانستان در جلسات تصميم گيرى راجع به افغانستان سهم و رسميت داشته
باشند .همچنان طالبان بايد حكم سفر نمودن با محرم را نسخ كنند و آزادى و دسترسى زنان و دختران افغانستان براى تعليم،
مراجعات صحى ،و شغل در تمام عرصه ها محفوظ باشد .لزوما ً به مسؤليت كشيدن طالبان و ارزيابى بيرامون مبحوس و ناپديد شدن
زنان فعال حقوق بشر چون تمنا زرياب پرينج و پروانه إبراهيم خيل مى باشد .زنانى كه تظاهرات را در راه انداخته اند و ديگرانى
كه ضد ظلم و خشونت طالبان مبارزه مى نمايد .زيرا بايد راجع به ناپديد شدن عاليه عزيزى سؤال شود .شما نمى توانيد راجع به اين
حقايق خاموش باشيد و در عين حال بگوييد كه از ما حمايت مى نماييد.
جناب رئيس،
ما در يك بحران بزرگ قرار داريم و نا بسامانى هاى فراوان جاريست .با تحميل قدرت طالبان ،فقر و گرسنگى به مراتب افزايش
نفوس افغانستان در حال حاضر محتاجند و به نان و آب دسترسى ندارند – اين آمار بى سابقه است! عده از
نيم
ِ
يافته است .بيشتر از ِ
فاميل ها محتاج به فروش دختران خردسال خود ،حتى دختران نه ساله ،شده اند تا اينكه پول به دست بياورند .بعض ديگر دختران
خوردساله خود را مجبور به ازدواج مى نمايند تا از طريق دريافت مهريه بتوانند غذا درآورند و به معالجات صحى بپردازند.
تحميل نمودن قيودات از سوى طالبان سرپرستان و متخصصين صحى را از انجام دادن خدمات صحى محدود ساخته است و همچنان
فروپاشيدن خدمات و حفاظت عليه خشونت براى خانمان افغانستان از سوى طالبان باعث شده است كه خانمان دسترسى به خدمات
اهم نداشته باشند و حياتشان را در معرض خطر قرار مى دهد .شفاخانه هاى مان فاقد وسائل ضرورى ،ادويه ،به شمول تست هاى
كوويد ، ١٩-امكانات براى سالمت بارآورى مى باشد .اين فقدان آمار تلفات مادران باردار را در رديف افزايش قرار خواهد داد.
در طول پنج ماه أخير با زوا ل اوضاع درونى افغانستان و بحران هاى پى در پى ،پرسش مردم افغانستان اين بوده است كه چرا اين
بدبختى باالى ما آمده است؟ جامعه جهانى و ديگر ارگان ها هيچ پاسخى به اين پرسش ندراند.
شوراى امنيت  ،جامعه جهانى ،و ملل متحد مسؤليت تأمين نمودن و رساندن كمك هاى بشر دوستانه براى رفع مشكالت كنونى و
ى افزايش آنرا با تمام قدرت و قول خود را دارد .مساعدت بايد براى تمام مردم افغانستان ،خاصتا زنان ،اقليت ها ،و ديگر
جلوگير ِ
توده هاى مظلوم برسد.
براى تضمين اين مرام ،جمله فعاالن مدنى و كمك هاى بشردوستانه ،به شمول خانمان ،بايد اجازه ايفائى آزادانه وظايف خويش را
بدون هيچ گونه تهديد ،اخطار ،و با تأمين امنيت داشته باشند .همچنان جامعه جهانى بايد توليدات تمام كمك هاى بشردوستانه براى
افغانستان را از طريق بنياد هاى شناخته شده و مردمى هماهنگ كند و نه از طريق گروه طالبان و ارگان هاى متعلق به آنان.
مشاورت با بنياد هاى زنان براى طرح و نيز پياده نمودن اين كمك هاى بشر دوستانه بايد به طور مدام و منظم انجام بگيرد.
جناب رئيس،
گرچه كمك هاى بشر دوستانه براى رفع مشكالت كوتاه مدت بسيار مهم است ،پيرامون فروپاشى اقتصاد و سيستم بانكى افغانستان
نيز بايد حر ف بزنيم .در حال حاضر ،مردم افغانستان بايد براى ساعات طويل در قطار بايستند تا بتوانند پول اندك را كه براى
استخراج در آن روز اجازه داده شده است را دريابند .بهاى لوازم چون گندم ،برنج ،شكر ،و روغن روز به روز بلند مى رود .از ماه
آگست به اين سو نيم ميليون شغل از دست رفته است و اكثر أوقات اين ضرر بلخصوص براى خانمان حاكيست .بعد از گرفتن
قدرت از سوى طالبان ،از دست دادن بى سابقه و مهاجرت نخبگان و متخصصين عدم اشخاص با استعداد براى انجام دادن بسيارى
از كارها يك حقيقيت انكار نا پذير است .به قدرت آمدن گروه طالبان باعث اين همه فروپاشى شده است.
هرچند سيستم بانكى باز فعال گردد و نياز هاى توليداتى بهبود يابند ،حضور و فعاليت زنان در عرصه كار و جامعه مدنى براى
موفقيت اقتصاد افغانستان داراى اهميت و وجوب است .اشتراك زنان در نيروى كار از سال  ٢٠٠٩به اين سو پى در پى افزايش
يافته است.

ما شريك در موفقيت و رونق اقتصاد افغانستان بوديم .ما مبتكران ،نان آوران ،و ماليات پردازان بوديم .در حقيقت ،ممانعت نمودن
طالبان عليه شغل دارى زنان بيشتر از يك بيليون دالر از درآمد ساالنه كشور را كاهش خواهد داد.
مردم افغانستان بر خالف جهل طالبان قائل ب ه حق زنان براى كار و فعاليت در اجتماع هستند .شوراى امنيت ،ملل متحد ،و جامعه
جهانى بايد حق زنان را براى داشتن كار و اشتراك آزادانه در جامعه ،ارائه نمودن ماليات براى حمايت دسترسى دختران و خانمان
به درس و تعليمات عالى ،حقوق اقتصادى ،مشاركت و مشاورت زنان براى طراحى حل بحران اقتصادى افغانستان را فراهم
نمايند.
اكنون به نكته آخر و اهم خود مى رسم .مردم افغانستان ،بلخصوص زنان ،معماى جامعه جهانى پيرامون اينكه چگونه با طالبان
طعامالت داشته باشيم و در عين حال دشوارى هاى كنونى و نيز آرمان هاى آينده افغانان را در نظر بگيريم را خوب درك مى كنند.
مردم افغانستان نبايد مجاز ات شوند در بحرانى كه خود شخصا ايجاد نكرده بودند .ولى در عين حال ،طالبان نبايد مردم افغانستان را
اسيربگيرند تا اينكه از جامعه جهانى باجگيرى كنند.
لذا درنفع كامل همه مان است كه يك حضور چشم گير جامعه جهانى از طريق هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان
(ي وناما) ،كه بتواند چشم و گوش مان باشد ،و پيرامون أوضاع كشور و اينكه آيا طالبان واقعا وفا دار به تعهدات منطقوى و جهانى
خود هستند يا نه.
در اين برهه ،مسؤليت مذكور داراى اهميت واالئى مى باشد .چونكه جامعه مدنى ،رسانه ها وخبرنگاران ،و سازمان هاى غير دولتى
نمى توانند اينرا آزادانه اجرا نمايند .يوناما براى طعامالت با طالبان براى حل اين بحران به نفع مردم افغانستان و وجوب اشتراك و
نقش مهم را مى تواند ايفا نمايد.
مشاورت مردم افغانستان از اقشار و اقوام ،و َمحال متفاوت ِ
در عين حال ،جامعه جهانى نبايد ازآوردن فشار و وا دار ساختن طالبان براى تغيرات بنيادى خوددارى كند .حقوق بشر ،حقوق زنان،
و مسؤليت بايد در همه مباحث پيدا و بنيادين باشد .تعهدات واضح براى هر گونه كمك مالى و همكارى بايد برپا باشد و حقوق و
نيازهاى مردم افغانستان ،به شمول زنان ،دختران ،و اقليت ها بايد توجه اولى را داشته باشد .شما بر اهميت حفظ تمام حقوق بشرى
از طريق تصويب ماده  ٢٥٩٣تأكيد ورزيديد .اكنون بايد آنرا عملى كنيد.
بآلخره ،جامعه جهانى نبايد هيئت هاى كه در آن هيچ زنى سهيم نيست براى ديدار با طالبان بفرستد .اين گونه هيئت ها حاكى اين اند
كه جامعه جهانى نه ب ه حقوق و نه به نظريات مان قدرى قائل است .فرستادن زنان خارجى كفايت نمى كند و ما بايد روند حكومت
همه جانبه براى و با مردم افغانستان بنيادگذارى كنيم .حضور پر رنگ زنان افغان – خاصتا از جامعه مدنى – بايد بخش مهم گفتمان
هاى جارى با طالبان باشد.
جناب رئيس،
من ن ه اولين و نه آخرين زن افغان هستم كه به حضور اين شورا سخنرانى بكنم .مگر اين بار ،اميدم اين است كه اعضاى اين شوراى
ارجمند و جامعه جهانى حرف و حالت مانرا جدى بگيرد.
گرچه نمى توانيم وقت را برگردانيم ،ولى مى توانيم مسير و فعاليت خود را براى آينده دگرگون كنيم .تصديق نمودن اينكه زنان
افغانستان سهيم و بخش آينده آزا ِد مملكت مان باشند ،يك گام بسا مهم و ضروريست.
سپاسگزارم.

