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 محبوبه سراج زن افغان حقوق مدافع  

 

  بهره  ی از سواد الزم هم ب  یخاموش هستند و حت  ت یزنان، اکثر  ت یجمع  بیشترین در داخل افغانستان 

  ی مشکل   ن،یمطلوب داشته باشند. بنابرا   یمردان آگاه  زنان با  یهستند، که بتوانند درباره حقوق مساو 

با حکومت د  اما    ین یهم  ندارند.  دارند.    کلبا نظام طالبان مش  لکردهیزنان تحص   ت یاقل  ک یطالبان 

هستند   شیاند   یزنان مستقل مل عدهک ی اند.  شده  می دو دسته تقس  به  یطور کل  زنان هم به ن یمتاسفانه ا 

شان به    هستند که دم   ی زنان  عدهک یبرخوردار هستند. اما    یجنبش دموکراس  ت یکه صددرصد از حما

  تر   شی است که ب  ه و ...  بست  ی حزب وحدت اسالم  ، یاسالم  ت ی: مانند جمع ی خردجال جهاد   ی هاگروه 

  در که نه    برند   یم  شیرا به پ   ی هنیم  ضد   یهاگروه   د یکارشان در محور شرارت است و اهداف پل

حقوق بشر    یجهان   ه ی . ما فقط از حقوق زنان طبق اعالمستند ین   د یأئ گذشته و نه در حال حاضر مورد ت

  !یفرار طلب  ه یو تجز قومگراافروز  شرور و جنگ   یهانه از حقوق گروه  م یکن  ی دفاع م

  کرد،  داریسلو با طالبان رودررو د ومحبوبه سراج، فعال حقوق زنان که در    میرمن مصاحبه    ریز  در

 است.  د یأئتکه سخنانش کامالً مورد  د،یشنو ی را م

 

نگار افغان و مدافع حقوق زنان است.   در کابل، افغانستان( روزنامه   ۱۹۴۸  یمحبوبه سراج )زاده 

سا کنار  در  تحق  ریمد   ش،یهات یالفع  ر یاو  همبستگ  یبرا  ق یسازمان  و  رئ (ORPS)  یصلح    س ی، 

 .فساد است  ه یشبکه زنان افغان و عضو ائتالف زنان افغان عل ییاجرا

  ل یکابل تحص   ونپوهنترفت و در    مکتب به    یمالللیسهٔ  آمد، در    ایبه دن   یسلطنت   یادر خانواده   محبوبه 

افغانستان به زندان افتادند و بعداً در   ست یوهرش توسط حزب کمون ، سراج و ش۱۹۷۸کرد. در سال  

( رفت  ورکی وی ابتدا شهر ن درمتحده ) االت یعنوان عنصر نامطلوب اعالم شدند. او به اهمان سال به 

 .به افغانستان بازگشت  ۲۰۰۳کرد و سپس در سال  یزندگ د یسال در آنجا در تبع ۲۵و حدود 

سازمان    ی کرد و تعداد   ت یحقوق زنان حما   ر یو سا  ل یتان از حق تحصپس از بازگشت به افغانس  سراج

مهم در دفاع و گسترش حضور    ی نقش  خصوص   به   ی فعال بودند. و   نه یزم  ن ی کرد که در ا  س یرا تأس

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_marefi_mahboba_seraj.pdf


  

 

 2تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

توسط قطعنامه    یامر   ن ی داشت. چن  ی اقدام مل  یا   برنامه   ک ی  ق یاز طر  است،یس   هٔ زنان در عرص 

 .است  شده  قی تشو   ت یامن  ی راشو ۱۳۲۵

دست گرفتند، سراج به افغانستان بازگشت    به   ۲۰۲۱که طالبان کنترل کامل کشور را در اوت    یهنگام 

اعالم    یخود را از متحدان غرب  یکشور بماند تا از حقوق زنان دفاع کند. او ناراحت   نی و قول داد در ا

 .کرد که افغانستان را ترک کرده و به طالبان سپردند 

 قرار گرفت. می تا  هٔ مجل ۲۰۲۱در جهان در سال   رگذاریفرد تأث ۱۰۰در فهرست   ی و

Facebook   ٔ( سلو وجالب افغانی وی در  )مصاحبه 

 

Mahbouba Seraj 
1THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE OF 202 

Mahbouba Seraj Is on the 2021 TIME100 List | TIME 
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