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درست حدود یک سال پیش در آگست 2021 بود که ما واقعا به 

دلیل موجودیت خود در سازمان UAF A&P پی بردیم. هنگامی 

که حکومت طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت و مردم 

و سیستم مالی این کشور را دچار نابسامانی کرد؛ ما درست در منت 

بحرانی که به خاطر رویارویی با آن تشکیل یافته بودیم قرار گرفتیم. 

  هنگامی که سازمان های مساعدت بین املللی و سایر سازمان 

های غیرانتفاعی در رسارس افغانستان ارزیابی های امنیتی با دفاتر 

و کارمندان را آغاز کردند، ما قبال پول و منابع مورد نیاز را برای 

تخلیه زنان و مدافعان غیربایرنی )دوجنسه( که با تهدیدات فوری/

جدی مواجه بودند جمع آوری کرده بودیم. ما یکی از اولین صندوق 

هایی بودیم که نه تنها در کابل بلکه در سایر والیات افغانستان با 

موفقیت، پول را مستقیامً به دست فعاالن و مدافعان رساندیم و 

همچنان در طول ماه های بعد، با حامیت بی دریغ شبکه ای متشکل 

 UAF از مشاوران، نهادهای همکار، مشاوره و حامیت هیئت مدیره

A&P و اکوسیستم وسیع  کمک مالی، به توسعه دستاوردهای خود 

ادامه دادیم.

    اکنون، با گذشت یک سال از ارائه کمک های مالی بالعوض در 

افغانستان، به این نتیجه رسیدیم که زمان آن فرارسیده است تا در 

شیوۀ پاسخ بحران خود تجدید نظر کنیم، به عقب برگردیم و در 

جایی که بتوانیم به عنوان یک صندوق پاسخ رسیع، مؤثریت بیشرتی 

داشته باشیم دوباره اسرتاتژی  بسازیم.      

    در طول 11 ماه، از سپتامرب 2021 تا پایان جوالی 2022، ما بیش 

از 2 میلیون دالر امریکایی را تنها برای پاسخ بحران افغانستان 

جمع آوری کردیم و حدود 2.4 میلیون دالر امریکایی را در قالب 523 

کمک  مالی بالعوض پرداخت کردیم. این کمک ها باعث شد تا زندگی 

و امنیت جانی بیش از دو هزار زن افغان و مدافعین غیربایرنی و 

خانواده ها و اجتامعات آنها در این دوره تضمین شده و مورد حامیت 

قرار گیرند.

    در امتداد این مسیر، ما درس هایی آموختیم و  آنها را مستندسازی 

کردیم. ما امیدوار هستیم که یک پاسخ جمعی فمینیستی، که شیرازۀ 

پاسخ بحرانِ  رهربی شده توسط ما است، ضامنتی خواهد بود که 

صدای زنان، دخرتان و جوامع غیربایرنی توسط رژیم طالبان خفه 

نشود.
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ما چه کردیم

حفظ جان را به مثابه 
مقاومت سیاسی به رسمیت 

شناختیم
 ما ترسیم حقوق برش و بحران های برشی را به هم ریختیم و در 

آن بایرنی ها )فقط دو جنسیت به رسمیت شناخته شدۀ زن و مرد 

براساس مدل بایرنی انگاری جنسیتی(* را که اکرثا در دنیای بهره مندی 

از حامیت های مالی فقط آنها وجود دارند، تیره ساختیم. ما دریافتیم 

که تعریف ما از مدافعان حقوق برش، قبل از بحران بسیار محدود 

بود، طوری که در آن جوامع زنان و مدافعان غیربایرنی که تحت 

تهدید مستقیم طالبان قرار داشتند نادیده گرفته شده بودند. بنابراین 

ما تعریف خود را گسرتش دادیم تا مدافعانی که در زمینه هایی غیر 

از فعالیت  حقوق مدنی و سیاسی کار می کنند را نیز در بر گیرد 

تا از حقوق و ارزش های انسانی پشتیبانی کرده باشیم. در نتیجه، 

معلامن و خربنگاران، فعاالن حقوق دگرباشان )دوجنسه( و معلوالن و 

رهربان محلی ای که با ما متاس گرفتند، مورد حامیت قرار گرفتند و از 

کمک های مالی جهت تآمین امنیت و رفاه زندگی شان مستفید شدند. 

در کار مقاومت سیاسی در برابر ظلم و ستم حفظ جان مدافعان یک 

اولویت اساسی است.

    درسی که ما آموختیم و امیدوار هستیم متویل کنندگانی که 

برای حامیت از مساعدت های برشدوستانه و انکشاف به افغانستان 

برمی گردند نیز به آن توجه کنند؛ این است که: گوش دادن به اقشار 

مختلف جامعۀ تحت بحران و مترکز بر نیازهای آنها به ما کمک کرد 

تا در مورد اینکه بودجه را چگونه و در کجا با فوریت و احتیاط سوق 

دهیم، تصمیم بگیریم. ما به دادخواهی برای شامل شدن زنان و 

جوامع غیربایرنی در همۀ کارها و تصمیم گیری هایی که بر زندگی و 

معیشت آنها تأثیر می گذارد، ادامه خواهیم داد.
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 ماهیت متغیر بحران و نقش ما

 در طول سال 2021، ارقام کمک های بالعوض ما در افغانستان نشان 

داد که بخش عمده ای از کمک های مالی برای جابجایی، تهیۀ پاسپورت، 

رسیدن به کشورهای امن جهت انتظار پناهندگی و مصارف برای انتقال 

خانواده ها به جاهای مصئون استفاده شده است.  در ماه های آغازین 

نابسامانی ها، تنها 7 درصد درخواست ها برای تأمین مصارف زندگی 

بود. تا اوایل سال 2022، این جریان به طور چشمگیری تغییر کرد و تا 

اپریل 2022  سطح درخواست ها برای کمک مالی جهت فراهم کردن 

مصارف زندگی به پنجاه درصد 50 ٪ رسید و تعداد متوسط کمک های 

بالعوض که ماه به ماه از طرف ما پردازش می شد در   حد رسیدگی به 

50 درخواست بود. با اینکه تاییدیۀ 82 کمک مالی بالعوض فقط در 

فربوری 2022 ثبت شده بود.

    این پاسخ یک سالۀ بی وقفه، با همکاری شبکه های همبستگی و 

مراقبِت متشکل از مشاوران افغان ما، نهادهای آنها در محل و رشکای 

متویل کنندۀ ما امکان پذیر شد. آنها تالش های مخاطره آمیزی را در 

راستای هامهنگی انجام دادند تا مطمنئ شوند که منابع مالی به طور 

مصئون و به موقع به مدافعان مستحق می رسد. حتی با وجود اینکه 

به تیم کوچک ما فشار کاری زیادی وارد می شد، ما پیوسته فرآیندهایی 

را که برای مدافعان و جوامع مورد هدف ما وقت گیر یا اسرتس زا بود، 

بازنگری و اصالح می کردیم.

    ما متوجه شدیم که در حال مبارزه با مشکالت غیرقابل تصوری 

هستیم، زیرا درخواست  های کمک برای جابجایی به مکان های مصئون 

به )77٪( و درخواست کمک برای تأمین مصارف زندگی به )٪22( 

رسیده و همچنان در حال افزایش بود. فقط 1٪ از کل منابعی که 

به عنوان کمک بالعوض رصف کردیم برای مراقبت صحی یا تداوی، 

مراقبت شخصی و یا ایجاد یک پالن استقامتی استفاده شده بود.
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 دادخواهی از طریق ائتالف ها 
و گروه های فمینیستی

 با وجود اینکه ماموریت ما و تیم کوچک ما فقط در حد اعطای 

کمک های بالعوض خالصه می شد، ما از ماموریت تعیین شدۀ خود 

پا فراتر گذاشتیم و با گروه ها و ائتالف های فمینستی همچون 

»دادخواهی فمینیستی برای افغانستان FAA« و دیگر رشکای متویل 

کننده کار کردیم تا به مدافعان کمک کنیم که با هم جلسات مصئون 

دایر کنند، دیده شوند، صدای شان شنیده شود و از همبستگی و 

حامیت بین املللی برخوردار شوند. اکوسیستم فمینیستی بزرگ تری 

که به وجود آمد بسیار خودگردان بود، آنها منابع را برای حامیت 

از کسانی که در افغانستان گیر کرده بودند بسیج می کردند، اما در 

عین حال برنامه های تخلیۀ شبانه، ویزا و دادخواهی برای پناهندگی 

را نیز تنظیم می کردند. با این حال، تا اوایل سال 2022، ما مشاهده 

کردیم که درخواست های کمک روز به روز افزایش می یابد و با منابع 

موجود برای حامیت از افغانستان در تناسب منی باشد.

"ما به کار با مدافعان 
حقوق بشر و جوامع در 
محل ادامه خواهیم داد 

تا نیازمندی هایی را که در 
روند تغییر به وجود می آید 

بررسی کنیم."

آنچه اکنون می دانیم

زمان واگزاری مسئولیت 
فرارسیده است

 ما به حامیت از نیازمندی های امنیتی و رفاهی زنان افغانستان و 

مدافعان غیربایرنی حقوق برش متعهد بوده و به درخواست های 

کمک مالی جهت ادامۀ فعالیت ها و مقاومِت حرکت ها رسیدگی 

خواهیم کرد؛ ضمن اینکه در حال کناره  گیری از حالِت پاسِخ بحران 

در افغانستان هستیم.

    با یک سال تالش برای پاسخ بحران، رشایط در افغانستان تغییر 

کرده است. ما آگاه هستیم که به عنوان یک نهاد فراهم کنندۀ 

کمک های بالعوض فوری، نقش خود را به مثابه اولین پاسخ دهندۀ 

بحران به خوبی ایفاء کردیم. حاال وقت آن است که مسئولیت را به 

نهادهای انکشاف بین املللی و آژانس های کمک کننده بسپاریم و از 

حالت پاسخ بحران در افغانستان بیرون بیاییم. ما به کار با مدافعان 

حقوق برش و جوامع در محل ادامه خواهیم داد تا نیازمندی هایی را 

که در روند تغییر به وجود می آید بررسی کنیم، راهکارهای مناسب 

طرح کنیم و دریابیم که در رشایط و فضای تغییریافته چه نقشی 

می توانیم داشته باشیم.
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کار توأم با احساس ناراحتی

نیاز به حامیت از امرار معاش 
و ایجاد مهارت های جدید

 ما این تصمیم را به آسانی نگرفتیم. UAF A&P تعداد رو به افزایشی 

از زنان و مدافعان غیربایرنی را که در افغانستان در معرض خطر 

هستند و نیاز به حامیت دارند شناسایی می کند، رد درخواست ها 

فشار عاطفی و روانی سنگینی را بر اعضای تیم ما که به واقعیت های 

زندگی متقاضیان واقف هستند، وارد می کند. با این حال، ما همچنان 

تالش داریم تا اختیارات خود و منابع موجود را با سطح نیازمندی ها و 

تقاضاهایی که به ما مواصلت منوده، مطابقت دهیم.

    در طول یک سال اخیر رضورت های شدید/اعظمی افغانستان در 

اولویت قرارداشته و مورد مترکز بود، اما ما به عنوان یک پشتوانه 

)صندوق( منطقه ای باید اطمینان حاصل کنیم که منابعی برای 

حامیِت مدافعان از متام مناطق آسیا و اقیانوسیه داریم. ما هرگاه 

که دچار احساس نگرانی،ناراحتی و درماندگی شدیم به ارزش های 

فمینیستی و ارتباطات شفاف برای ارائه یک تصویر حقیقی از 

توانایی ها و محدودیت های  خود تکیه کرده ایم.

برای ما جای خوشی است که زنان افغان و مدافعان غیربایرنی نیز 

این را درک می کنند که دریافت کمک های مالی برای تأمین مصارف 

زندگی یک راه حل دامئی و درازمدت منی باشد. هنگامی که ما در یک 

نشست مجازی در حال بحث روی یافنت راه هایی برای ادامۀ حامیت 

از فعاالن و مدافعانی که بیکار شده اند و به فرصت های آموزشی 

یا اقتصادی دسرتسی ندارند بودیم؛ یکی از اشخاصی که از کمک های 

ما مستفید شده بود خاطرنشان کرد که »ما رضورت نداریم که به ما 

ماهی داده شود؛ بلکه نیاز داریم تا ماهی گرفنت را یاد بگیریم.« آنها 

بیان کردند که اکنون به حامیت بین املللی برای تقویت مهارت های 

موجود و یافنت راه های جدید جهت امرارمعاش نیاز دارند.
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 آنچه ما به انجام آن 
متعهد هستیم

← از تاریخ 1 سپتامرب 2022،  ظرفیت و توانایی تیم خود را در 

رسیدگی به درخواست ها و اولویت بندی درخواست هایی که با 

دستورالعمل کاری ما به عنوان صندوق فمینیستی پاسخ رسیع 

مطابقت دارند، در اولویت قرار خواهیم داد.

← ما به دادخواهی برای زنان افغان و مدافعان حقوق برش غیربایرنی 

و دریافت منابع برای آنان از طریق مشارکت با دیگر صندوق های 

فمینیستی و صندوق های زنان در اکوسیستم جهانی خود ادامه 

خواهیم داد.

← ما به طرح و تسهیل گردهامیی ها جهت فراهم کردن فضاهای 

امن برای زنان افغان و مدافعان غیربایرنی ادامه خواهیم داد تا آنها 

بتوانند در مورد مصئونیت و مراقبت فردی و جمعی خود و مسیر 

مقاومت شان تأمل، آرمان سازی و تبادل اندیشه کنند.

← ما به بلندکردن و انعکاس صدای زنان افغان و مدافعان غیربایرنی 

برای دیده شدن و شنیده شدن ادامه خواهیم داد، داستان های 

مقاومت و شجاعت آنها را روایت خواهیم کرد و برای حامیت از 

ادامه دادخواهی فیمینیستی و ایجاد جنبش ها پالتفورم های جهانی 

بیشرتی را برای آنها پیدا می کنیم.




