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 زرغونه عبیدی 
                                                                                                      ۲۶/۱۲/۲۰۲۲ 

 

 ۲۰۲۲دسامبر  ۲۱ خی خارجه آلمان به تار ریاول وز   تریتو
 
با دیدن و شنیدن صدا و پیام وزیر  ,(Tagesthemen / مسایل روز ) ARDدر اخبار دیشب تلویزیون یک آلمان 

ن و خبر  در مورد انعکاس جهانی فرامین اخیر طالبان باالی زنان افغانستا Annalena Baerbock خارجه آلمان

  .اخیر منع کار زنان در نهاد های کمک رسانی خدمات بشری غیر دولتی؛ به تویتر وی مراجعه کردم

 

با خراب کردن آیندۀ دختران و زنان در افغانستان؛ طالبان تصمیم گرفته اند که آیندۀ کشور خود شان را تخریب »

اشتراک در اجتماع بازمیدارد؛ تنها کشور شان را تخریب نکرده   سانیکه دختران و زنان را از کار؛ تحصیل وکنند. ک

 بلکه به دلیل تبعیض جنسیتی مرتکب جنایت در قبال انسانیت می گردند

 «.بدین ارتباط ما خواهان عکس العمل آشکار جامعۀ بین الملل استیم

 ۲۰۲۲دسامبر   ۲۵تویتر دیروز مؤرخ 

رای ما غیر قابل قبول است که طالبان کمک های انسانی را توپ بازی برای برخورد توهین آمیز شان در قبال ب»

زنان کرده اند. طالبان با این برخورد شان حقوق اساسی نیم نفوس افغانستان را دزدی و تمام اصول کمک های 

 «.انسانی را که حاوی ارزش های حیاتی اند ؛ دچار خطر می کنند

جواب به این دو تویت نوشتم که درخواست من از کشور المان اینست که به حیث کشور پیشتاز در اروپا؛ به  در 

خاطر ضربات وارد شده بر حقوق انسانی زنان افغانستان و جنایات رخ داده ناشی از تبعیض جنسیتی توسط طالبان؛ 

کنند. این جواب به زبان دیپلوماتیک یعنی که حرف در حمایت از زنان افغانستان قدم های سیاسی تعیین کننده را اخذ 

پر خواننده را در برگۀ تویتر خویش   بسیار شنیده ایم و وقت عمل رسیده است. دو تویت ذکر شده و تا این لحظه نسبتا  

 ZObaidiTeebken@.همرسانی کرده ام

+ 

ر مقیم آلمان امکان خوب آن داشتم و  چندی قبل این جانب از موقف شهروند مهاجر افغانستان و شهروند رسمی و براب

این امکان تا هنوز نیز وجود دارد که درخواست های مشخص و فشردۀ یکتعداد فعالین مطرح حقوق زن مقیم  

افغانستان را »از زبان خودشان« به کمیسیون ارزیابی اشتباهات سیاسی آلمان در افغانستان وسیله گردم. کشور المان  

ر یکتعداد دیگر کشورهای غربی در بیست سال زمان جمهوریت در افغانستان حضور  از موقف عضو ناتو در کنا

 .داشته است و خود را مکلف به چنین ارزیابی و نتیجه گیری می داند

عضویت خانم »گلستان یوکسل« در این کمیسیون می توانست به احتمال قوی جهت رسانیدن چنین نامه و دقت باالی  

د زیرا او نمایندۀ همان شهری در پارلمان آلمان است که من مقیم آن استم و من در  آن به خصوص کمک کننده گرد

  .سال قبل در انتخابات پارلمانی آلمان از طریق رای خود کاندیدی وی را حمایت کرده بودم

ر اینجا در نامه برای رفع هر نوع سؤوتفاهم خطاب به چند تن فعالین که برای حفظ امنیت شان نمی خواهم از ایشان د

نام ببرم؛ گفته بودم که نقش من در این همرسانی همانا ترجمۀ آلمانی » درخواست های مشترک شان«؛ رسانیدن و 

تعقیب کردن آن برای داشتن جواب خواهد بود و نه کسب شهرت و محبوبیت برای خودم زیرا به همچون یک توجه 

رگاه از سوی کمیسیون ارزیابی مقامات آلمانی ضرورت برای شخص خودم هیچ نیاز ندارم. اندیشۀ من این بود که ه

به صحبت و سوال و جواب پیش بیاید؛ پیشبرد آن توسط فعالینی که مقیم افغانستان اند و یا نمایندۀ مورد اعتماد شان 

که چون خودشان چشمدید و آگاهی از مرکز رخداد ها دارند، صورت بگیرد. من نمی توانم این شخص باشم زیرا از 

صلۀ جغرافیایی بیشتر از سی سال مهاجرت در آلمان نمی توان توانست با خاطرات همسان از فجایع حقوقی در فا

قبال زنان افغانستان؛ انتظارات ؛ نیازات و راۀ حل شان گفت و شنود را موفقانه به معنی مطمین بودن از نتیجۀ 

ت کاری بود که می توانستم انجام بدهم. فعالین ملموس پیش برد. ترجمۀ چنین یک نامه و رسانیدن آن به آدرس درس
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گرامی هر یک جواب مختصر آنرا دادند که در مورد اقدام خواهند کرد. از این نامه نویسی و همصحبتی چند هفته  

می گذرد و چون نامه از ایشان نداشته ام؛ نخواسته ام؛ با تأکید دوباره پیشنهاد را تحمیل کنم. هرگاه فعالینی که برای 

ان نوشته ام با این نامۀ من روبرو شوند؛ باید بدانند که امکان چنین نامه رسانی قبل از ختم کار کمیسیون جانب  ش

آلمان وجود خواهد داشت. برای موفقیت صد فیصد چنین نامه نوشتن ها و موفقیت سریع آن هیچ ضمانت خاص  

  .سیاسی هر چند هم کوچک برای آینده است وجود ندارد و اما چنین اقدامات سیاسی مستند نوعی سرمایه گزاری

 !جامعۀ جهانی در قبال زنان افغانستان بی نهایت قرضدار باقی مانده است و این قرض را باید هر چه زودتر ادا کنند

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

