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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 انتظار من از رهبری کشور ناروی درپیوند به مذاکرات در اوسلو 
 

کشور ناروی یک کشور اروپایی ثروتمند، مدرن، مترقی، متعهد به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر است. این کشور 
توسط سیستم شاهی رهبری میشود. در این کشور ملکۀ ناروی در کنار شاه حرکت میکند و برابری حقوق زن و  

نه بلکه حقیقت و به شکل واقعی قابل دید است. فراتر از آن سیاست این سرزمین در مییان کشورهای مرد تصور 
  .برابری جنسیتی و برابری مشارکت سیاسی زن و مرد علمبردار گردیده است اروپایی به خصوص در راستای

عالیرتبۀ طالبان،   قرار گزارشات رسمی رسانه یی بنابر دعوت وزیر خارجۀ ناروی دیداری میان یک هیات
نگاران و امدادگران  ها، از جمله فعاالن زن، روزنامهالمللی و نمایندگانی از جامعه مدنی افغاننمایندگان جامعه بین

تا هنوز در دسترس قرار   لیست نام این هیات و به خصوص فعاالن زن .در شهر اوسلو مد نظر گرفته شده است
 .داده نشده است

است کشور ناروی در مورد برآرده ساختن اهداف برابری جنسیتی میدانم، میتوان امیدوار مورد سی با آنچه در
اهداف نیک زمانی ارزش یاددهانی را پیدا می کنند که  اهداف نیک کشور ناروی برای زنان افغانستان بود . و اما،

 .طور عملی اجرا شوند
عالم شده ایستادگی رهبری کشور میزبان ناروی برای  میخواهم بگویم و بر این گفته تأکید کنم که در این نشست ا

تإمین حقوق و آزادی های انسانی زنان افغانستان نباید کمتر از ایستادگی شان برای حقوق در دست داشتۀ زنان  
ناروی باشد. زنان افغانستان امروز چیزی کمتر از سایر زنان در جهان مترقی ندارند به جز از نداشتن رهبری  

ی و عادل، به جز از نداشتن امنیت حقوقی، محدودیت غیر قابل تحمل تعلیمی و تحصیلی و نداشتن  عاقل، مترق
  !امکان سهمگیری در مشارکت سیاسی

نوع اندیشۀ طالبان در مقابل زن و نوع رهبری و تصامیم شان باعث تمام این محدودیت ها، از دست رفتن  
  .امنیت زنان آگاه و عدالتخواه و مبارز افغانستان شده استدستآوردها و خطرات غیر قابل تحمل در قبال حق و 

نه   زنان فعال افغانستان تنها به خاطر گرسنگی خود و فامیل شان که ناشی از بیکار شدن شان در زمان طالبان است
بلکه برای آزادی حق تصمیم گیری برای زندگی خودشان، برای دانش آموزی و دانش پروری و مشارکت سیاسی  

 .ن زن و مرد در افغانستان مبارزه کرده و قربانی های زیاد داشته اندهمسا
تعداد واقعات نقض حقوق بشر از زمان حاکمیت طالبان تا حال بی شمار شده اند. منکر شدن طالبان از دست داشتن  

افتیده است و  در جنایت حقوقی به معنی آن نیست که حقیقت را گفته اند. این جنایات در زمان امارت طالبان اتفاق
 !آنان در تمام موارد مسؤول و جوابگو اند

گروۀ طالبان « و حامیان شان نمایندگان مردمان آزاده، مترقی و زنان   » کشور میزبان ناروی میداند و باید بداند که
 .عدالتخواۀ افغانستان نیستند
بداند دالیلی که باعث شناخته نه شدن طالبان توسط جهان شده است، تا هنوز پا برجا   کشوز ناروی میداند و باید

 !مانده است
امیدوارم که دولت ناروی در این نشست بتواند در دفاع از حقوق انسانی زنان افغانستان و کسب موافقت بی قید و 

ند و رنه این دعوت می تواند بیشتر  و سریع و عملی طالبان برای تأمین این حقوق موفق و سرخ روی بدر آی شرط
  .از حال قابل سوال و تشویش شده، پا گذاشتن بروی حق زنان افغانستان و عدالت واقعی تلقی گردد

 زرغونه عبیدی 
+ 

 :بی بی سی
وزیر خارجه ناروی گفته که در این سفر »در مورد انتظارات خود از طالبان، به ویژه در مورد آموزش دختران و  

 «.مانند حق زنان برای مشارکت در جامعه، شفاف خواهیم بود حقوق بشر،
ها با نمایندگان حکومت این گروه، به معنای مشروعیت  ناروی تاکید کرده که دعوت از طالبان و این نوع نشست

 .بخشیدن یا به رسمیت شناختن طالبان نیست
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ها نفر با یک فاجعه انستان است؛ میلیونخانم آنیکن هویتفلد گفته که کشورش به شدت نگران وضعیت وخیم در افغ
توانیم بگذاریم که وضعیت سیاسی به یک فاجعه انسانی رو هستند: »ما نمی انسانی تمام عیار در این کشور رو به

 «.بدتر بیانجامد
https://www.facebook.com/bbcdari/posts/2655577847920131 

++ 
 .یت و هاکونتصویر: شاه و ملکۀ ناروی سونیا و هارالد با پسر و عروس شان متی مار

++ 
 14:21به ساعت  23.01.2022پیوند جدید به تاریخ 

 .امروز آغاز شده است و دو روز دوام خواهد یافت اوسلو -ناروی مداکرات ذکر شده در

 
 .ان متی ماریت و هاکون تصویر: شاه و ملکۀ ناروی سونیا و هارالد با پسر و عروس ش
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