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Date: 16 August 2021
Brussels
Farsi
بیانیه شبکه اروپایی زنان مهاجر در مورد وضعیت افغانستان و حقوق زنان و دختران افغان

افغانستان ،چرا جهان خاموش است
بHا پHایHان یHافHنت خHروج آمHریHکا و نHاتHو از افHغانسHتان ،طHالHبان و هHمراهHان آنHها تHصرف سHریHع اکHثر مHراکHز اداری،
مHرکHز والیHت هHا و پHایHتخت افHغانسHتان را تHکمیل کHرده انHد .بHا ایHن کHار ،نHیروهHای طHالHبان مHانHع پیشHرفHت و حHذف
کHردن  -هHر چHند ضHعیف در بیسHت سHال گHذشHته  -کHشور را بHه حHس یHک سHاحHه تHحت کHنترل داعHش در اورنHد
 جHHایHHی کHHه حHHتی فHHکر کHHردن بHHه حHHقوق بشHHر یHHک دفHHتر مHHجازات اسHHت .مHHقیاس و زمHHان ایHHن پیشHHرفHHت بHHیسابHHقهاس HHت و ن HHمی ت HHوان آن را غ HHیر از ی HHک ح HHمله و ت HHصرف ت HHوص HHیف ک HHرد .بیس HHت گ HHروه ،از ج HHمله ال HHقاع HHده و دول HHت
.اسالمی عراق و شام و داعش در کنار طالبان بر علیه مردم افغانستان می جنگند
.کسانی که بیشترین هزینه را در این حمله وحشیانه خواهندپرداخت ،زنان و دختران هستند
را وچHHه درخHHارج از افHHغانسHHتان – ایHHن مHHصیبت را بHHه خHHوبHHی مHHی دانHHند و قHHیمت آن زنHHان افHHغان  -چHHه درداخHHل
مHی پHردازنHد .هHمه جHهانHیان ایHن را مHیدانHند کHه در مHاه مHه  ۲۰۲۰یHک زایHشگاه در افHغانسHتان مHورد حHمله قHرار
گ HHرف HHت و ۱۶م HHادر کش HHته ش HHدن HHد .ه HHمه ج HHهان ای HHن را م HHی دانس HHتند ه HHنگام HHی ک HHه در م HHاه م HHه  ۲۰۲۱ی HHک م HHکتب
بHHمباران و منجHHر بHHه کشHHته شHHدن  ۹۰دخHHتر و زخHHمی شHHدن گHHروه دیHHگر گHHردیHHد .بHHنابHHرایHHن ،چHHرا جHHهان بHHه ورود
نHیروهHای طHالHبان بHه کHابHل ،پHایHتخت افHغانسHتان و آخHریHن پHناهHگاه هHزاران شهHرونHد پHناهHنده از مHناطHق زیHر تسHلط
ط HHال HHبان ک HHه در جس HHتجوی ن HHجات از رژی HHم وح HHشیی ای HHن گ HHره در ک HHاب HHل ب HHودن HHد و هس HHتند ،س HHکوت اخ HHتیار ک HHرده
است؟
اسHHتراتHHژی طHHالHHبان و هHHمدسHHتان شHHان نHHبایHHد کHHسی را زیHHر سHHوال بHHبرد :آنHHها ایHHنجا هسHHتند تHHا زنHHان و دخHHتران
را بHه بHردگHی بHگیرنHد و کHسانHی را کHه جHرات مHقاومHت در بHرابHر ایHن بHردگHی را دارنHد تHظعیف کHنند واز بHین بHبرنHد.
از زمHان تHصرف کHابHل ،طHالHبان بHا انHتشار بHیانHیه هHا مHدعHی شHده انHد کHه گHویHی هHمه در امHنیت هسHتند و آسHیبی
نخواهند دید ،اما برای مردم افغانستان که در سالهای  ۲۰۰۱-۱۹۹۶اعمال آنها را مشاهده کرده اند ،این
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فHقط یHک بHیانHیه بHه مHنظور آرام سHاخHنت مHردم در وضHعیت فHعلی و جHلب رضHایHت جHامHعه بHین املHللی اسHت .مHردم
افHغانسHتان مHی دانHند :قHصد ایHن گHروه کشHنت اقHلیت هHای قHومHی و مHذهHبی  ،روزنHامHه نHگاران ،مHدافHعان حHقوق
بشHHر و مHHعلمان اسHHت و ایHHن در حHHالHHی اسHHت کHHه آنHHها مHHردم را بHHرده مHHیگیرنHHد ،تHHرور مHHیکنند و مHHیکشند ،تHHرس را
القا میکنند و امید را از بین می برند .و خطرناک ترین

ای HHن ام HHید زن HHان اف HHغانس HHتان اس HHت :ک HHسان HHی ک HHه م HHیخواه HHند در ک HHشور ب HHا ص HHلح ع HHاری از خ HHشون HHت م HHردان ،
دی HHکتات HHوری م HHذه HHبی م HHحاف HHظه ک HHار و ف HHساد م HHردس HHاالران HHه زن HHده گ HHی ک HHنند  -ک HHشوری ک HHه زن HHان و دخ HHتران اف HHغان
.نیازی به فرار و پناهندگی نداشته باشند .حاال این امید در مقابل چشمانشان از بین می رود

رژیم طالبان با حقوق بشر زنان ناسازگار است

فHHاطHHمه نHHوری دانHHش آمHHوز نHHوجHHوان مHHکتب سHHیدالشهHHدا کHHه در ۸مHHاه مHHه  ۲۰۲۱بHHمباران شHHد و بHHیش از  ۹۰دخHHتر
در آنHHجا کشHHته شHHدنHHد گHHفت" :مHHن مHHی خHHواهHHم بHHا عHHالقHHه مHHندی بیشHHتر از قHHبل بHHه مHHکتب بHHازگHHردم و تHHحصیلم را
کشHHته شHHدن مHHادران در سHHال  ۲۰۲۰و دخHHتران مHHکتب در سHHال  ۲۰۲۱حHHمالت تHHصادفHHی نHHبودنHHد." ،ادامHHه دهHHم
ب HHلکه اق HHدام HHات دق HHیق ب HHرن HHام HHه ری HHزی ش HHده از خ HHشون HHت ه HHدف HHمند ع HHلیه زن HHان و ب HHه وی HHژه آن HHهای HHی ب HHود ک HHه ب HHه دن HHبال
تHحصیل آیHنده و ادامHه زنHدگHی بHودنHد .در حHالHی کHه رئHیس جHمهور آمHریHکا جHو بHایHدن خHروج نHیروهHای آمHریHکایHی
را "پHایHان طHوالنHی تHریHن جHنگ آمHریHکا" خHوانHده اسHت ،جHنگ واقHعی پHایHان نHیافHته اسHت  -نHه بHرای زنHان و دخHتران
.در افغانستان ،نه برای فرزندان آنها و نه برای هیچ جامعه صلح آمیز در این کشور
آنHتونHیو گHوتHرش ،دبHیرکHل سHازمHان مHلل متحHد در 'فHراخHوان اقHدام بHرای حHقوق بشHر' بHه روشHنی اظHهار مHی دارد
کHه "زن سHتیزی ویHژگHی مشHترک افHراط گHرایHی خHشونHت آمHیز اسHت" .بHه عHنوان فمینیسHت هHا ،مHا هHمیشه ایHن را
مHH Hی دانسHH Hتیم .مHH HطالHH Hعات مHH Hتعدد و تHH Hحقیقات فمینیسHH Hتی نHH Hشان مHH HیدهHH Hد ،صHH Hرف نHH Hظر از قHH HومHH Hیت و مHH HذهHH Hب
ای HHدئ HHول HHوژی ه HHای خ HHشون HHت آم HHیز م HHردان HHه ه HHمه مش HHترک اس HHتند آن HHها ت HHنفر از زن HHان و دخ HHتران ب HHه ع HHنوان ط HHبقه
جHنسیتی و تHمایHل بHه کHنترل زنHان و جHنسیت دارانHد .بHرای ایHن مHردهHا حHقوق و آزادی هHای بHاروری و زایHمان ،و
ه HHمچنین دس HHترس HHی زن HHان ب HHه ه HHر ح HHوزه ت HHصمیم گ HHیری  -اع HHم از س HHیاس HHی  ،اق HHتصادی ی HHا ف HHره HHنگی  -ک HHه در آن
.زنان می توانند قدرت اعمال کرده و بر زندگی شان کنترل داشته باشند زنگ خطر است
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بHدون بHه رسHمیت شHناخHنت زن سHتیزی بHه عHنوان یHکی از اجHزای اصHلی ایHدئHولHوژی هHا و جHنبش هHای افHراطHی،
هHHرگHHز نHHمی تHHوان آنHHها را مHHتوقHHف کHHرد .بHHدون تHHصدیHHق ایHHنکه سHHازمHHان هHHای مHHدافHHع حHHقوق زنHHان بHHایHHد در تHHصمیم
گHیری هHای اسHتراتHژیHک بHرای پHایHان دادن یHا جHلوگHیری از درگHیری هHای دسHت سHاز بشHر و حHفظ صHلح  ،چHه در
افHغانسHتان و چHه در هHر نHقطه دیHگر از جHهان ،نHقش مHحوری ایHفا کHنند .مHا هHرگHز بHه جHوامHع مHساملHت آمHیزی کHه
.بسیاری کشورهای جهان از طریق اهداف توسعه پایدار متعهد شده آن حضور ،دست نخواهیم یافت
ب HHر اس HHاس ی HHک ن HHظرس HHنجی س HHراس HHری در س HHال  ۸۷ ، ۲۰۱۹درص HHد از م HHردم اف HHغانس HHتان از ح HHقوق زن HHان ب HHرای
ت HHحصیل ح HHمای HHت ک HHردن HHد و ب HHیش از  ۶۵درص HHد آن HHها ح HHاض HHر ن HHبودن HHد ک HHه ت HHحصیل ی HHا اش HHتغال زن HHان را در ب HHدل
مHH HعامHH Hله صHH Hلح قHH HربHH HانHH Hی کHH Hنند .ایHH Hن در شHH HرایHH Hطی اسHH Hت کHH Hه در حHH Hال حHH HاضHH Hر بHH Hیش از  ۳.۵مHH Hیلیون دخHH Hتر در
افHHغانسHHتان در مHHکتب هHHا ثHHبت نHHام کHHرده انHHد  ،در حHHالHHی کHHه در دوران حHHکومHHت طHHالHHبان از ۱۹۹۶تHHا  ۲۰۰۱هHHیچ
.دختری در مدارس ثبت نام نکرده است
چHرا پHس ،بHار دیHگر ،تHقریHبا ً هHیچ زن افHغان در "مHذاکHرات صHلح" حHضور نHداشHت کHه بHه طHور پHیش بHینی شHده بHه
جای صلح و امنیت در افغانستان به فاجعه و خونریزی بیشتر مردم بی گناه ختم شد؟
ایHن کHه دولHت طHالHبان چHه بHرنHامHه ای بHرای زنHان افHغان در نHظر گHرفHته اسHت بHرای هHمه مHعلوم اسHت .هHیچ یHک از
بHرنHامHه هHای آنHها پHنهان نیسHت زنHان بHه مHالHکیت مHردان در مHی آیHند  -و در درجHه اول بHه امHوال جHنگجویHان طHالHب
ت HHبدی HHل م HHی ش HHون HHد  -دخ HHتران ب HHرای نس HHل ج HHدی HHد س HHرب HHازان ،ح HHق ت HHحصیل ،اش HHتغال ،س HHالم HHت ،م HHشارک HHت م HHدن HHی،
".ذخیره" خواهند بود .آزادی آنها ،از جنبش و اندیشه ،به شدت محدود شده و به طور کامل لغو می شود

به رسمیت شناخنت یک رژیم زن ستیز خشونت آمیز غیرقابل قبول است

حHتی قHبل از تسHلط کHامHل طHالHبان بHر افHغانسHتان ،شHماری از دولHتها قHبالً بHه طHور ضHمنی آن را بHه عHنوان قHدرت
حHHاکHHم بHHر مHHردم افHHغانسHHتان بHHه رسHHمیت شHHناخHHته بHHودنHHد .مHHقامHHات روسHHی خHHواسHHتار مHHشارکHHت طHHالHHبان در دولHHت
جHدیHد افHغانسHتان شHدنHد ،در حHالHی کHه اتHحادیHه اروپHا هHیچ مHوضHع روشHنی در مHورد وضHعیت تHقبیح یHا بHه رسHمیت
شHHناخHHنت حHHکومHHت طHHالHHبان اتHHخاذ نHHکرده اسHHت .در جHHلسه خHHود در  ۶اوت  ،۲۰۲۱شHHورای امHHنیت سHHازمHHان مHHلل
متحHد خHواسHتار آتHش بHس فHوری شHد و "مHسیر فHاجHعه بHار خHشونHت و رنHج هHای بشHردوسHتانHه در افHغانسHتان" را
پذیرفت ،اما دبورا لیون ،سرپرست سازمان ملل متحد نیز اظهار داشت که "این به عهده طالبان برای
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مHHتوقHHف کHHردن خHHونHHریHHزی در افHHغانسHHتان و بHHدیHHن تHHرتHHیب وضHHعیت واقHHعی طHHالHHبان بHHه عHHنوان قHHانHHونHHی شHHناخHHته شHHده
" .است
اعHHضای شHHورای امHHنیت سHHازمHHان مHHلل متحHHد از جHHمهوری اسHHالمHHی و طHHالHHبان خHHواسHHتند "بHHه طHHور مHHعناداری در
رونHد صHلح فHراگHیر ،تHحت رهHبری و مHالHکیت افHغانسHتان مHشارکHت داشHته بHاشHند تHا پیشHرفHت فHوری در جهHت حHل
.و فصل سیاسی و آتش بس حاصل شود
مHال بHرادر رئHیس سHیاسHی طHالHبان ،بHا نHمایHندگHان بHین املHللی گHفتگو کHرد و گHفت" :مHا متعهHد بHه حHل اخHتالفHات از
ط HHری HHق گ HHفتگو هس HHتیم ".ب HHا ای HHن ح HHال ،ه HHمزم HHان ،ط HHال HHبان ح HHمله وح HHشیان HHه ن HHظام HHی را در س HHراس HHر اف HHغانس HHتان
ان HHجام م HHی دادن HHد ،غ HHیرن HHظام HHیان را م HHی کش HHتند ،زن HHان را ب HHه ب HHردگ HHی م HHی گ HHرف HHتند و آن HHها را از دان HHشگاه ه HHا،
بHیمارسHتان هHا و ادارات بHیرون مHی کHردنHد .تHنها در چHند مHاه گHذشHته ۵۰ ،هHزار غHیرنHظامHی مجHروح شHده انHد کHه
نHHیمی از آنHHها زن و کHHودک هسHHتند دخHHتران نHHوجHHوان بHHه عHHنوان بHHرده هHHای جHHنسی ،مHHعروف بHHه 'عHHروس سHHربHHازان
طHHالHHب' اسHHیر شHHده انHHد .در شهHHرهHHای تHHصرف شHHده ،حHHضور زنHHان در محHHل کHHار مHHمنوع شHHده اسHHت .روزنHHامHHه
.نگاران زن کشته شده اند
آیHHا رهHHبران جHHهان صHHادقHHانHHه مHHعتقدنHHد کHHه طHHالHHبان خHHواهHHان گHHفتگو اسHHت؟ و اکHHنون ،هHHنگامHHی کHHه تHHروئHHیکا و دیHHگر
ب HHازی HHگران ق HHدرت HHمند از ط HHال HHبان خ HHواس HHتند ت HHا ب HHخشی از 'راه ح HHل م HHسامل HHت آم HHیز' ب HHاش HHند ،آی HHا م HHسئول HHیت ح HHمله و
خونریزی ناشی از این دعوت را بر عهده خواهند گرفت؟

زنان افغانستان :آینده آنها در وطنشان چگونه است؟
ح HHتی ب HHدون ک HHنترل ط HHال HHبان ب HHر ک HHشور ،وض HHعیت زن HHان و دخ HHتران در اف HHغانس HHتان ب HHسیار دش HHوار ب HHوده اس HHت.
س HHال HHهاس HHت ک HHه اف HHغانس HHتان در فه HHرس HHت ک HHشنده ت HHری HHن ک HHشوره HHای ج HHهان ق HHرار دارد .ب HHرای چ HHندی HHن ده HHه ،زن HHان
افHغان از تHحصیل محHروم بHودنHد ،کHه ایHن خHود منجHر بHه کHمبود کHدر نHسایHی بHرای ارائHه مHراقHبت هHای اسHاسHی بHه
زن HHان در وق HHت زای HHمان گ HHردی HHد .در ح HHال HHی ک HHه ب HHسیاری از خ HHان HHواده ه HHا م HHی خ HHواه HHند ف HHقط ت HHوس HHط داک HHتران زن
مHراقHبت شHونHد .در مHناطHق روسHتایHی ،اکHثر زنHان دسHترسHی کHافHی بHه مHراقHبت هHای زنHان و زایHمان نHدارنHد یHا نHمی
تHوانHند از عهHده آن بHرآیHند .در نHتیجه ،تHا دو سHوم زایHمان هHا در خHانHه بHدون هHیچ گHونHه کHمک نHسایHی انHجام مHی
شHود .سHاالنHه نHزدیHک بHه  ۴۵۰۰زن بHه دلHیل عHوارض حHامHلگی یHا زایHمان مHی مHیرنHد و از هHر  ۱۳نHوزاد  ۱نHفر در
.سال اول زندگی خود می میرند
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دس HHتور ت HHجارت HHی م HHلی زن HHان  :۲۰۲۱ن HHقشه راه ب HHرای ت HHوان HHمندس HHازی اق HHتصادی زن HHان اف HHغان' مج HHموع HHه ای از
اقHHدامHHات بHHرای حHHمایHHت از اسHHتقالل اقHHتصادی زنHHان در افHHغانسHHتان را تشHHریHHح مHHی کHHند .از جHHمله تHHوصHHیه هHHا،
پHHیشنهاد سHHهمیه  ۱۰درصHHدی بHHرای مHHشاغHHل زنHHان بHHرای قHHراردادهHHای دولHHتی ،افHHزایHHش فHHروش آنHHالیHHن مHHحصوالت
س HHاخ HHته ش HHده زن HHان ،اع HHطای ک HHمک م HHال HHی ب HHه زن HHان ک HHارآف HHری HHن ،ت HHشوی HHق م HHشاغ HHل غ HHیر م HHجاز زن HHان ب HHرای ورود ب HHه
.اقتصاد رسمی و ایجاد بازارها زنان فقط در مناطقی که در حال حاضر وجود ندارند
چHHگونHHه مHHی تHHوان هHHر یHHک از ایHHن اقHHدامHHات را در ایHHن نHHوع رژیHHم اجHHرا کHHرد کHHه زنHHان بHHدون سHHرپHHرسHHت مHHرد نHHمی
ت HHوان HHند از خ HHان HHه ب HHیرون ش HHون HHد .دخ HHتران HHی ک HHه در م HHکتب ت HHحصیل م HHی ک HHنند کش HHته م HHیشود و چ HHشم ان HHداز ی HHک
.زندگی حرفه ای را برای زنان از بین می برد
تHاریHخ طHالHبان ،تHاریHخ خHشونHت مHردان عHلیه زنHان و دخHتران ،وحHشیگری و تHرور اسHت .آنHچه در حHال حHاضHر در
افHغانسHتان اتHفاق مHیافHتد ،ایHن کHشور را صHدهHا سHال بHه عHقب مHی بHرد  -حHقوق زنHان و دخHتران را مسHترد مHی
.کند
م HHحبوب HHه س HHراج ب HHنیان گ HHذار ش HHبکه زن HHان اف HHغان گ HHفت" :م HHن م HHی خ HHواه HHم ب HHرای ره HHبران ج HHهان و ب HHه ت HHمام ج HHهان
بHگویHم شHرم بHر شHما ،بHه خHاطHر آنHچه کHه بHا افHغانسHتان کHردیHد .چHرا مHجبور شHدیHد کHاری را کHه انHجام داده ایHد
".دوباره انجام دهید؟ و چرا این کار را با این قسمت از جهان انجام می دهید ،من متوجه نمی شوم
سHازمHان هHایHی مHانHند 'زنHان تHحت قHوانHین مسHلمانHان' و 'نHگار' کHه دهHه هHا بHرای آزادی زنHان افHغان مHبارزه کHرده
انHد ،در مHورد تHاثHیرات مخHرب حHقوق زنHان در پیشHروی طHالHبان و بHه دسHت گHرفHنت قHدرت تHوسHط آنHها در کHشور
.هشدار دادند
در حHالHی کHه مHعامHالت شHرم آور خHیانHت بHار بHین رهHبران طHالHبان و کHسانHی کHه قHول داده بHودنHد مHردم افHغانسHتان
را رهHا نHخواهHند کHرد انHجام مHی شHود ،زنHان و دخHتران و دیHگر جHوامHع مHساملHت آمHیز در افHغانسHتان گHرفHتار شHده
انHد .آنHها بHا بسHته شHدن مHرزهHا جHایHی بHرای فHرار نHدارنHد و سHفارتHخانHه هHای کHشورهHای هHمسایHه صHدور ویHزه را
مHتوقHف کHرده انHد .در افHغانسHتان  ۱۷مHیلیون زن وجHود دارد کHه در صHورت مHقاومHت سHریHع بHا مHرگ سHریHع روبHرو
مHHی شHHونHHد ،یHHا بHHا تHHبدیHHل شHHدن بHHه بHHخشی از تHHاریHHخ کHHه بHHه زودی تHHنها از طHHریHHق کHHتاب هHHای تHHاریHHخ شHHناخHHته مHHی
شHHود ،بHHا مHHرگ دراز مHHدت مHHواجHHه مHHی شHHونHHد .در هHHمین حHHال ،بHHه اسHHتثنای چHHند مHHورد از فHHعاالن متعهHHد حHHقوق
زنHHان و روزنHHامHHه نHHگاران دلHHسوز ،جHHامHHعه بHHین املHHللی بHHا چHHشم پHHوشHHی  -شHHاهHHد جHHنایHHات و بHHر بHHاد رفHHنت امHHیدهHHای
.زنان افغان است
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ظHHریHHفه غHHفاری ،نخسHHتین شHHاروال زن افHHغانسHHتان مHHی گHHویHHد" :مHHن ایHHنجا مHHنتظر آمHHدن آنHHها نشسHHته ام .کHHسی
نیسHت کHه بHه مHن یHا خHانHواده ام کHمک کHند .مHن فHقط بHا خHانHواده ام و شHوهHرم نشسHته ام .آنHها بHه دنHبال افHرادی
".مانند من خواهند آمد و مرا خواهند کشت
اروپHا ،آمHریHکا و روسHیه هHیچ راهHبردی بشHردوسHتانHه بHرای دخHتران کHوچHک افHغان ایHجاد نHکرده انHد .و در حHالHی
کHه غHیرنHظامHیان خHارجHی از افHغانسHتان خHارج مHی شHونHد ،هHیچ حHفاظHت خHاصHی از زنHان ،کHودکHان و سHاملHندان
افHغان ارائHه نHمی شHود .در زمHانHي كHه زنHان و دخHتران افHغانHي خHواهHان نHجات از طHالHبان شHدنHد ،ثHروتHمندتHريHن و
»ب HHراب HHری HHن ج HHنسيت« اي HHال HHتهاي اروپ HHا م HHان HHند  -ات HHري HHش  ،ب HHلژي HHك  ،دان HHمارك ،آمل HHان ،ه HHال HHند  -از ره HHبران ات HHحادي HHه
اروپHHا خHHواسHHتند تHHا اخHHراج شهHHرونHHدان خHHود را از افHHغانسHHتان ادامHHه دهHHند .بHHیانHHیه آنHHها در  ۵آگسHHت ایHHن بHHود:
"تHوقHف بHازگشHت افHغان هHا از اروپHا سHیگنال اشHتباهHی اسHت کHه احHتماالً بیشHتر شهHرونHدان افHغان را تHشویHق
مHی کHند تHا خHانHه خHود را بHه مHقصد اتHحادیHه اروپHا تHرک کHنند ".بHه اسHتثنای بHرخHی از کHشورهHای اتHحادیHه اروپHا
کHه اخHراج بHه افHغانسHتان را مHتوقHف کHرده انHد ،مHا هHنوز نHمی بHینیم کHه رهHبران اتHحادیHه اروپHا بHرای کHمک بHه زنHان
افHغان چHه تHدابHیری را اتHخاذ خHواهHند کHرد .در صHورت تHبدیHل شHدن سHرزمHین شHان بHه سHنگرزن سHتیز و مHحافHظه
کHار کHه رژیHم طHالHبان اسHت ،بHه یHک نسHل کHامHل از دخHتران و پسHران افHغان کHه خHروج آنHها اجHتناب نHاپHذیHر اسHت
.رو به رو خواهم شد
مHHا ،بHHه عHHنوان فHHعالHHین فمینیسHHت و فHHعاالن حHHقوق زنHHان ،هHHیچ قHHدرتHHی بHHرای جHHبران اشHHتباهHHات رهHHبران نHHاکHHارآمHHد
سHHیاسHHی نHHداریHHم کHHه سHHال بHHه سHHال ،دهHHه بHHه دهHHه ،در تHHصمیمات غHHافHHلگیرانHHه و فHHاحHHش شHHرکHHت کHHرده و منجHHر بHHه
ب HHالی HHی ب HHرای زن HHان و دخ HHتران در اف HHغانس HHتان ش HHده ان HHد ک HHه ام HHروز ش HHاه HHد آن هس HHتیم .ام HHا م HHا ق HHدرت ص HHحبت،
اف HHشاگ HHری و مس HHتندس HHازی را داری HHم .م HHا ای HHن ق HHدرت را داری HHم ک HHه ره HHبران س HHیاس HHی را م HHورد ب HHازخ HHواس HHت ق HHرار
دهHیم و بHرای زنHان عHدالHت خHواهHی کHنیم .مHا بHیش از هHر زمHان دیHگر ایHن قHدرت را داریHم کHه شHاهHد بHاشHیم و بHه
.خاطر بسپاری
شبکه اروپایی زنان مهاجر از همه دعوت می کند تا در برنامه عمومی بین املللی ان الین ‘ایستاده گی با
زنان افغان’ در  28اگست  ۱۶.۳۰بعد ازظهر به وقت اروپای مرکزی ۷ ،شام به وقت افغانستان شرکت
.کنند
همچنان در این روز اعتراضات جهانی در شهرهای سراسر جهان در همبستگی با مردم افغانستان برگزار
.می شود
ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد
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ما از همه دعوت می کنیم تا از سازمان هایی که برای تأمین حقوق زنان و دختران افغان کار می کنند
حمایت کنند:

 شبکه منطقه ای زنانhttps://gofund.me/423dddab
زنانی که تحت قوانین مسلمانان
 زندگی می کنندhttps://www.wluml.org/how-to-help/
https://
womenforafghanwomen.networkforgood.com/
projects/123748-20-years-of-afghan-women زنان برای زنان افغانstrong
 ما افغان هاhttps://gofund.me/91e9399b
https://www.negar-afghanwomen.org/2/
 نگارparrainage/
https://www.facebook.com/
 شبکه زنان افغانafghanwomennetwork/
 افغانستان اوhttps://www.herafghanistan.com
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