
رسالة تضامن لدعم الشعب األفغاني

وتیرة األحداث، بعد أن وصلت حركة طالباننحن في مساواة، نكتب ھذه الرسالة، في وقت تتسارع فیھ
وشركائنا، ومناصرینا في أفغانستان، بعد مابالفعل إلى العاصمة كابول. نكتب لنقف بجانب أخواتنا،

مسلمة، ورائدة في مجال العدالة والمساواةرأینا بوادر الضرر والظلم الواقع علیھم/ن. كمؤسسة نسویة
النساء والفتیات ھناك، لینعمن بحیاة خالیة منفي السیاقات المسلمة، نعلم جیًدا التحدیات التي تواجھھا

العنف واألذى.

تتقاطع فیھ عقود من الحرب، وعدم االستقرارإن النساء األفغان بكل تنوعاتھن، یجدن أنفسھن في موقف
من میاه نظیفة وخدمات صحیة، وتبریرالسیاسي واالقتصادي، مع انھیار كامل للخدمات األساسیة
بسبب التحدیات التي فرضھا انتشار جائحةالعنف باسم الدین؛ مما یضیف للمعاناة الموجودة باألساس

كورونا.

للنساء واألطفال، حیث نزح نحوإن شركاءنا ومناصرینا على األرض یخبروننا عن الوضع المقلق
قد یتزاید مع الوقت،.األمم المتحدة، العدد الذيممثلينصف ملیون شخص وفق

التي قام بھا المواطنون األفغان، فيلقد تم خذالن النساء واألطفال مرة أخرى، وذھبت التضحیات
حیث أخبرنا أحد الشركاء بأن "طالبان عائدة ھذهرحلتھم سعًیا نحو العدالة والمساواة، أدراج الریاح،

المرة لتنتقم".

فمن الواضح أن تصفیة المدافعین عن حقوقفلدیھم قائمة بالنشطاء الذین یقتلونھم إن عثروا علیھم،
فقد تم إغالق السفارات، ومن ثم أُغلق الباباإلنسان، ھدًفا استراتیجًیا. ویضیفون، "إن الخوف حقیقي،

واأللم".في وجھ من یرید ویستطیع الفرار. نشعر بالضیاع والتخبط
المتحدة، وأفغانستان، لدیھم مسؤولیة أخالقیةإن المجتمع الدولي، وحكومات الوالیات المتحدة، والمملكة
لقد أخبرتنا إحدى الناشطات التي رفضتلحمایة وتأمین جمیع المواطنین األفغان، لیس فقط النشطاء.
وأمة المسلمین، وحركة طالبان".ذكر اسمھا، "لقد خذلنا الجمیع، الحكومة، والمجتمع الدولي،

لذا تدعو حركة مساواة وشركائھا إلى ما یلي:

، وتیسیر االنتقال اآلمن لالجئین.إبقاء الحدود مفتوحة بین الدول المجاورة وأفغانستان-
حقوق انسان محلیة، كجزءنطالب أن تتضمن جمیع جھود التسویة وجود نساء أفغان وحركات-

رئیسي من عملیة تحویل النزاع القائم.
بال عنف أو قھر، لكسب تأییدندعو الحركات النسویة الدولیة، وكل من یدافع عن حیاة-

الحتیاجات النساء والمواطنینحكوماتھم وحث ممثلیھم السیاسیین على اتخاذ خطوات تستجیب
األفغان.

https://news.un.org/en/story/2021/08/1097222


نرید أن نخطر المنظمات النسویة في أفغانستان أنھ یمكنھم الوصول إلى موارد التمویل-
Urgent"منظمةقبلمنالمتاحةالمحدودة Action Fund for Women Human Rights in Asia

& Pacific (UAF A&P،(واإلغاثة.األمنجھودلدعم
لذا نطلب من الجھاتندرك بأن الجمیع یحاول كذلك العمل في ھذا الوقت العصیب،-

UAFمثلمؤسساتجھوددعمومؤسسات،أفراًداالداعمة، A&Pالالزمةالمواردلتقدیم
یمكن الوصول إلیھم عنلضمان أمن النساء والمدافعین عن حقوق اإلنسان األفغان،

.https://www.uafanp.orgااللكتروني:البریدطریق
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