
حمایت از مردم افغانستانبیانیھ ھمبستگی و درخواست و تقاضای اقدام فوری برای

وقوع ھستند این بیانیھ را می نویسیمما در جنبش مساوات در بستر تغییراتی کھ بھ سرعت درحال
مدافعانوھمکاران،خواھرانباھمبستگیدرمادارد.قرارکابلشھردروازهدرطالباندرحالیکھ

بی عدالتی ھا و صدماتی کھ تاکنون توسط(حقوق بشر) در افغانستان می ایستیم. ما شدیدا نسبت بھ
اخیر بر افغان ھا روی داده اند وحشت زدهمردم افغان تجربھ شده اند و خصوصا آنچھ در چند ھفتھ

در جنبش عدالت و برابری جنسیتی درھستیم. بھ عنوان یک سازمان فمینیستی مسلمان و رھبری
و تثبیت شده ای وجود دارند کھاجتماع جھانی مسلمانان خوب می دانیم کھ چھ موانع ساختاری

و خسارت ھای مختلف ھستند.بازدارنده زنان و دختران افغان از زندگی دور از خشونت

مسموم  یافتھ اند کھ شامل مواردگروه ھای مختلف زنان افغان دھھ ھاست کھ خود را در تقاطعی
آبازاولیھخدماتھایزیرساختفروپاشی،اقتصادیوسیاسیثباتیبی،جنگشوند:میزیر
وبیگانھھایقدرتھایایدیولوژیشدنتسلیحاتی،ایمندرمانیھایمراقبتتاگرفتھپاکوسالم

جنسیتی و/یا اعتقادات توجیھ میمذھبیون افراطی کھ ھر دو گروه خشونت را تحت عنوان برابری
سرو سامانی و شدت فاجعھ ای کھ امروزکنند. تاثیرات خانمان برانداز کرونای ھمھ گیر بر بی

افزاید.میداردقرارافغانمردمودختران،زناندرمقابل

فعالیت می کنند از وضعیتھمکاران ما و مدافعان حقوق بشر کھ در زمینھ و بستر اجتماعی
مدافعانازیکیکنند.میتجربھجامعھاقشارترینمحروموکودکان،زنانکھگویندمیدھشتناکی

ومساجد،ھاھستند....پارکحرکتدرسرعتبھکابلسمتبھ“مردمگوید:میمابھبشرحقوق
طبق گفتھ خبرنگاران و نمایندگان سازمانخوابگاه ھا پر از مردمی است کھ بی خانمان شده اند.”.

طالبان بی خانمان شده اند. مسلما اینملل متحد نزدیک بھ نیم ملیون نفر بھ دلیل تعرضات اخیر
حال رخ دادن است.آمارھای رسمی تنھا ذره ای از آن فاجعھ  در واقعیت در

می کنند. ازخودگذشتگی ھایی کھ زنان وزنان و دختران افغان بار دیگر ناامیدی و شکست را تجربھ
تراژیک و شخصی از خود نشان دادهدختران و مردم افغان در پیگیری برابری و عدالت بھ صورتی
در افغانستان بھ ما عنوان کرد کھاند امروز بھ نظر بیفایده می رسند. یکی از ھمکاران مساوات

ودارندراسیاسیاجتماعی-فعاالناسامیلیستآنھابگیرد.انتقامکھاستآمدهطالبان،بار"...این
کشت." واضح و مبرھن است کھ قتل عامزمانی کھ قدرت را بدست بگیرند این فعاالن را خواھند
می شود ھمدستان این جریان بوده اند یکھدفمند و عامدانھ مدافعان حقوق بشر و افرادی کھ تلقی

واقعی،"وحشت:کھکنندمیابرازافغانستاندرماھمراھانبود.خواھداستراتژیکروشنھدف
خاککھبرآیندعھدهازتوانندمیوخواھندمیکھآنانبنابراین،اندشدهبستھھاخانھسفارتاست.

ایم."خوردهزخموگیج،گمگشتھماکنند.چنینتوانندنمیکنندترکراافغانستان



فعاالنتنھانھکھدارنداخالقیوظیفھافغانوبریتانیایی،آمریکاییھایدولت،جھانیجامعھ
مدافعیک،احتمالیپیامدھایدلیلبھکنند.حفاظتوحمایتراھاافغانھمھبلکھسیاسیاجتماعی-

کسانی کھ درگیر ماجرا بوده اند ما راحقوق بشر با حفظ شرط ناشناس ماندن نامش بھ ما گفت: “ھمھ
طالبان.”قطعاومسلمانامت،جھانیجامعھ،دولتاند.کردهناامید

مساوات و ھمکارانش تقاضای موارد زیر را دارند:

مرزھا را باز نگھ دارند و نسبتما از کشورھای ھمسایھ افغانستان می خواھیم کھ●
اطمینان حاصل کنند.بھ عبور بی خطر پناھندگان افغان کھ در حال فرار ھستند

فعالیتی جھت حل این بحرانما تقاضا داریم کھ مسئوالن در ھمھ تالش ھا و ھر●
حقوقجنبشوافغانزنان،شدهمنجرتراژیکبشردوستانھتخریببھکھسیاسی

در ھر فعالیتی برایبشری بومی زنان را بھ عنوان شرکاء مرکزی و اعضاء ائتالفی
پاسخ دادن بھ این تنش بکار بگیرند

را کھ برای حق زندگی آزاد وما موکدا جنبش ھای بین المللی زنان و ھمھ کسانی●
دولت ھای خود بھ تفاھمبھ دور از خشونت و ظلم می جنگند فرا می خوانیم تا با
و از آنھا بخواھند کھ دست بھبرسند و بھ نمایندگان سیاسی دولت ھایشان ایمیل بزنند

و محوریت قرار دھند و باعمل بزنند و نیازھای زنان و مردم افغان را در اولویت
این نیازھا احساس ھمبستگی کنند.

کھ درافغانستان موجودیتبدینوسیلھ اعالم می داریم کھ ھمھ سازمان ھای زنان●
مالی دسترسی داشتھ باشند کھیافتھ اند ھوشیار باشند کھ می توانند بھ منابع محدود

(یو ای افآسیا و پاسیفیکمنابع مالی عمل فوری برای حقوق بشر زنان دربوسیلھ “
UAFپیوای A&P”تابگیرندقراراستفادهموردتوانندمیآنھا،استشدهمھیا

کنند.از اقداماتی جھت برقراری امنیت و تسکین فاجعھ پشتیبانی
تا در این شرایط بحرانی و مخربما متوجھ ھستیم کھ ھمھ سعی دارند راھی بیابند●

سازمانھموافرادھم،مالیھایکمککنندگاناھداازماشوند.واقعموثرومفید
UAFچونھاییسازمانھایفعالیتکھخواھیممی،ھا A&Pخودحمایتموردرا

حقوق بشر زنان در افغانستانقرار دھند تا بتوان منابع فراھم کرد و از تامین مدافعان
موسسھ در تماس باشید:مطمئن شد. شما می توانید از طریق وب سایت زیر با این

https://www.uafanp.org

تماس با مساوات از طریق:
huda@musawah.orgسازمانازخارجمسایلمشترکمسئولجوادھدی

fatima@musawah.orgارتباطاتیبرنامھمسئول/مامورقرشیفاطیما

در خانواده مسلمانمساوات جنبشی جھانی است جھت برقراری برابری و عدالت

https://www.uafanp.org/

