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 ۲۳/۰۱/۲۰۲۲       جلیل غنی 
 

متن سخنرانی هدا خموش نماینده ی معترضان افغانستان در نشست   
 اسلو

صبح گفت که هدا خموش پیش از آغاز رسمی  ۸یادداشت: منبعی از نشست امروز اسلو به 

ماینده امریکا، نماینده اتحادیه اروپا و دیگر  جلسه، با حضورداشت وزیر خارجه ناروی، ن

گان، از امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان،  کنندهاشتراک 

پروانه  تا  بخواهد  کشور  پایتخت  در  طالبان  از  و  بزند  زنگ  کابل  به  که  است  خواسته 

عات منبع، متقی به کابل  خیل و تمنا پریانی و خواهرانش را آزاد کنند. براساس اطالابراهیم 

زنگ زده و سپس به جلسه گفته است که در میان صفوف طالبان افراد ناباب حضور دارند 

ها است. او گفته است که دختران معترض از سوی  که کمیسیون تصفیه در حال اخراج آن

 ها را پیدا و آزاد کنند.کنند آن اند، اما تالش میچنین افراد بازداشت شده
        ین اما وزارت داخله حکومت سرپرست طالبان پس از ادعای بازداشت دختران پیش از ا

   ها برای ساختن کیس، و آن  ها را بازداشت نکردهمعترض در کابل، گفته بود که طالبان آن 

 اند. سازی کردهصحنه 

 
 به نام خداوند آزادی و برابری

 

ها زن من هدا خموش هستم. زنی از میان میلیون

چ گروه و جناح سیاسی دیگری افغانستانی که هی

نماینده نمی را  از  گی  اول  دست  تجربه  با  کنم، 

گی پنج ماه و هشت روز زیر سلطه مستقیم زنده

دل   با  ناروی  دولت  دعوت  بر  بنا  طالبان، 

های افغانستان بر ضد سرکوب و ترور ]را[  ام تا پیام زنان معترض در خیابان ناخواسته آمده

جا  است، برسانم. زنی که از زیر سایه شالق و گلوله تا این که جهان مقصر درجه یک آن  

 ام. زنده رسیده

ها شهروندی است که در دل فاجعه و ویرانی گیر  گویم، سخن میلیونجا میچه را من اینآن

میلیون مانده آناند.  بر  اپارتاید جنسیتی  از سوی طالبان  اکنون  اعمال ها زنی که همین  ها 

 شوند.مند حذف و انکار و توهین و تحقیر میطور نظام انه بهشود. زنانی که روزمی

دست را با ترور و زور و با به حاشیه بردن طالبان با گرفتن کابل یک رژیم جناحی و یک 

ایجاد کرده افغانستان  پنج ماه پسین طالبان  و حذف جمعی یک بخش بزرگ  اند. در طول 

انکار کردند، زنان را آنان را از آموزش خانه  حقوق اساسی شهروندان را  نشین ساخته، 

اند،  و نظامیان پیشین را سرکوب، قتل و شکنجه نموده شان محروم کردند، مخالفان شخصی
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اند و دستگاه تفتیش عقاید های غیرحاکم به راه انداخته مند را علیه اقوام و ملیتتبعیض نظام 

 اند. دهو رفتار را به نام امر به معروف و نهی از منکر ایجاد کر

تان را به چند مورد کوچک و اما مشخص از فهرست طوالنی ترور و جنایاتی حاال توجه

 دارم.که در طول پنج ماه پسین به وقوع پیوسته، مبذول می

در جریان یک اعتراض مدنی در هرات  ۲۰۲۱سپتامبر ۷مرتضی صمدی، عکاس، در . ۱

 توسط طالبان بازداشت و شکنجه شد. 

 شود که ناپدید است.ییس سابق زندان زنان هرات، بیش از پنج ماه میعالیه عزیزی، ر. ۲

هللا نقدی، خبرنگاران روزنامه اطالعات روز، هنگام پوشش خبری تقی دریابی و نعمت  ۳٫

به   ۲۰۲۱سپتامبر    ۷تظاهرات   و  دستگیر  طالبان  توسط  کابل  شهر  در  مورد  زنان  شدت 

 شکنجه قرار گرفتند. 

از جوانان  ده.  ۴ تن  تاریخ  ها  آزادی  ۸و    ۷به  اعاده حقوق و  برای  بلخ  در  شان سپتامبر 

دختر معترض را   ۴۰تن از معترضان از جمله    ۷۰انداختند. طالبان    تظاهرات را به راه 

انتقال دادند. آن نامعلوم  به مکانی  ها ای از آنها شکنجه شدند و بر عدهبازداشت کرده و 

های گان در خیابان شدهجساد هشت نفر از بازداشتتجاوز شد. یک هفته پس از این ماجرا، ا

این شهر پیدا شد. شماری از زنان بازداشت شده بعد از آزادی از زندان ترور شدند. اما از 

چنان شده هنوز هیچ اطالعی در دست نیست و آنان هم سرنوشت نُه تن از دختران بازداشت  

 ناپدید هستند.

از  .  ۵ تن  پنج  گذشته  چهارشنبه  سه همهمین  با  پریانی  زریاب  تمنا  یک  هر  مرا  رزمان 

خیل که علیه خواهرش زرمینه، شفیقه و کریمه و یک فعال مدنی دیگر به نام پروانه ابراهیم

شان با طالبان معترض بودند، در تاریکی شب، پس از شکستن دروازه خانه  هایسیاست

 ست.شان هیچ خبری نیخود به جای نامعلومی بردند که از سرنوشت

شان را زیر هایکنم و صدای ضجهها را از کیلومترها راه با استخوانم لمس میمن درد آن

کشند و در  شنوم. پرسش این است که چرا طالبان ما را در کابل به بند میشکنجه طالبان می 

همه شکنجه و سرکوب  نشینند؟ جامعه جهانی در برابر این وگو میاسلو با ما پشت میز گفت

گیرد. با سکوت و یا کند؟ این سرکوب و ترور در پیش چشم شما صورت میمی  چه کار

تسامح با طالبان، شما مسوول یک بخش از جنایات و سرکوبی هستید که بر زنان و مردان 

دانم چه چیزی منتظر ما گردم، اما نمیشود. من به افغانستان برمی افغانستان روا داشته می

پرسم که چگونه قوانین جهانی را دور زده افرادی که خود  میاست. از وزیر خارجه ناروی  

بخشی در لیست سیاه قرار داده بودید، به کشورتان دعوت کردید؟ آیا این به مفهوم رسمیت

 غیرمستقیم نیست؟ 

گی از زنان معترض چهار مورد را برای برگشت به حالت عادی و اعاده نظم به نماینده 

 کنم:یمدنی در افغانستان پیشنهاد م

آقای امیرخان متقی! همین اکنون تلفنش را بردارد، به کابل زنگ بزند و دستور بدهد    -۱

ابراهیم  پروانه  با سه خواهرش )زرمینه، شفیقه و کریمه(،  پریانی  تمنا زریاب  خیل و  که 

 های مکاتب بدون فقد و شرط باز گردد. عالیه عزیزی را فوراً آزاد کنند و دروازه

های حقوق مدنی و سیاسی، هر انسانی حق دارد جهانی حقوق بشر و میثاق مطابق اعالمیه  

اجتماعات مسالمت کند. ما زنان در  قوانین ضدانسانی و حقوق بشری شرکت  آمیز، علیه 

معترض، فقط حقوق خود را با شعار »نان، کار و آزادی« مطالبه کردیم؛ اما گروه طالبان  

 ، تحقیر و توهین کردند.ما را به دلیل همین کار دستگیر، شکنجه
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خواهند. تا ایجاد قانون اساسی جدید، برای اعاده و به  زنان افغانستان حقوق برابر می   -۲

رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان فصل دوم قانون اساسی قبلی باید اعاده و مراعات 

ر نوع  گردد. طالبان و هیچ گروه دیگر صالحیت محدود کردن حقوق اساسی ما را ندارد. ه

 وگوی بزرگ ملی و توافق جمعی صورت بگیرد.بازتعریف حق و آزادی باید از طریق گفت

و    -۳ متضرران  خانواده  از  متشکل  ملل  سازمان  از سوی  مستقل  و  باصالحیت  شورای 

المللی حقوق بشر جهت نظارت و بررسی گان مردم، نهادهای مستقل بین قربانیان، نماینده 

سیاست طالبانرفتار،  زندان   های  شورا  این  شود.  نموده، تشکیل  بررسی  را  طالبان  های 

به تمام  بعد  این شورا در مرحله  نماید.  آزاد  زندانیان عقیدتی، سیاسی و جنسیتی را فوراً 

 جرایم جنگی که در بیست سال گذشته صورت گرفته است، بپردازد.

نظا  -۴ نیازمند یک  افغانستان  ثبات سیاسی،  تداوم  و  نظم  اعاده  که  برای  است  م مشروع 

تمام جناح سیاسی و   توافق مجدد  نیازمند  بگیرد. ما  برمبنای رضایت همه شهروند شکل 

اقشار مختلف مردم روی یک نقشه راه، برای حل سیاسی مساله افغانستان از راه مردمی و  

های تواند جای راهجرگه، نمیچون برگزاری لویه های سنتی همحلدموکراتیک هستیم. راه

 اتیک برای ایجاد مشروعیت سیاسی را بگیرد.دموکر

ویژه زنان را فصل جدید مبارزه ما برای افغانستان که حقوق و برابری همه شهروندان به

احترام کند، پنج ماه و هشت روز پیش آغاز شده است و ما یک راه طوالنی در پیش داریم. 

 هایش را به روی ما ببندد.جامعه جهانی نباید چشم

 زادی و برابری به امید آ

 هدا خموش 

 

 روزنامه ی هشت صبح با سپاس از 
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