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مننه
دغـه رسـاله د هغـو کسـانو د هڅـو او زحمتونو پـه پايله کـې چمتو شـوې ده چې په
ډېـره مينـه ورسـپارل شـوې دندې په سـمه توګـه او په خپل وخت ترسـره کـړې دي.
د ښـځو او ماشـومانو د حقونـو څېړنیـز بنسـټ له هغـو ادارو څخه چې ورسـره يې د
دې بيانيـي پـه تدويـن کې مرسـته کـړې ده ،مننه کـوي .د هاینرش بل بنسـټ څخه
ځانګـړې مننـه کـوي چـې د دې پروګرام مالـي مالتړ يې کـړي .همدارنګه د سـولې
عالـي شـورا ،د ښـځو لـه حقونـو څخـه دفـاع کوونکـو نهادونـو ،د محلونو پـه کچه
مېرمنو ،د سـولې په پروسـه کې د مېرمنو د ګډون زياتوالي غوښـتونکې کميټې غړو،
او هغو اشـخاصو څخه مننه کوي چې په خبرو او بحثونو کې يې برخه اخېسـتي ده.
د دې ترڅنـګ ،لـه آغلـې سـميرا حميدي څخـه ډېره مننـه کوي چې د دغه سياسـي
بيانيـي په چمتـو کولو کـې يې همـکاری کړې ده.
پـه پـای کـې لـه ښـاغلې محمـد علـی فکـور او د ښـځو او ماشـومانو د حقونـو
څېړونکـې بنسـټ لـه نـورو همکارانـو څخه هـم ډېره مننه کـوي چې د دې رسـالې
پـه بشـپړولو کـې يـې لـه موږ سـره مرسـتې کـړې دي.
بـې لـه شـکه ،د سـولې ،امنيـت او سياسـي ګـډون پـه اړه د ښـځو د سياسـي بيانيي
تدويـن ،د ذکـر شـويو اشـخاصو له مالتـړ او بـې دريغه هڅو څخـه پرته ،پـه دومره
غـوره توګـه نه شـو ترسـره کېدی.
زرقا یفتلی ،د ښځو او ماشومانو د حقونو د څېړنیز بنسټ رئيسه
ج

د ښځو او ماشومانو د ښځو د څېړنیز بنسټ په اړه
د ښـځو او ماشـومانو د حقونو څېړنیز بنسـټ په افغانسـتان کې د ښـځو او ماشومانو
د حقونـو د دفـاغ لپـاره د عدالـت غوشـتنې پـه برخـه کـې يوه مخکښـه موسسـه ده.
دا اداره پـه ۲۰۰3م کال کـې لـه خپـل تاسـيس څخـه تـر اوسـه پورې ،پـه دې هڅه
کـې ده چـې د څېړنو ،مسـتند سـازۍ ،عدالت غوښـتنې او عامه پوهـاوي له الرې د
ښـځو او ماشـومانو پـه پياوړتيـا کې مرسـته وکړي.
د دې ادارې موخـه پـه هېـواد کې د ښـځو او ماشـومانو لپـاره د ټولنيـز عدالت تحقق
او د بشـري حقونو بنسـټيز کول دي .د دې ادارې اساسـي موخې په الندې ډول دي:
 .1د ښځو او نجونو باندې د تاوتريخوالي پر وړاندې مبارزه کول.
 .2د تاوتريخوالي څخه ډکو چلندونو بدلولو ته کار کول.
 .3د ښځو او ماشومانو د پياوړتيا لپاره د مالتړ غوښتنه کول.
 .4د ادارې د مالتړ ترالسـه کولو په موخه د سـيمه يزو مشـرانو پوهاوی او د هغوي
ظرفيت لوړونه.
 .5د ښځو پياوړې کول او د هغوي اساسي حقونو په اړه ظرفيت لوړونه.
دا اداره د تاسـيس لـه مـودې څخـه تـر اوسـه پورې خپلـو ټاکلـو موخو ته د رسـيدو
لپـاره تـر  ۴۰ډېـر پروګرامونه ترسـره کـړې دي.
د دې ادارې زياتره فعاليتونه په څېړنه او ظرفيت لوړونه باندې ټينګار کوي.

د

هاينرش ُبل بنسټ ()HBS
هاينـرش ُبـل بنسـټ يـو المانـي بنسـټ دی او د شـين سياسـي تحريـک یـوه برخه
ده .دا بنسـټ د ولسـواکۍ او بشـري حقونـو د پياوړتيـا او عدالـت تاميـن لپـاره کار
کـوي او پـه بنسـټيز ډول ،پـه جنسـيت والړې ولسـواکۍ يعنـې ټولنيز مسـاوات او د
نارینـه و او ښـځینه و پـه مسـاوي حقونـو بانـدې ټينګار کـوي .هاينرش ُبل بنسـټ د
لږکيو(اقليتونـو) قومـي او فرهنګـي حقونـو مسـاوات تـه ژمـن دی او د دې ترڅنګ،
د تاوتریخوالـي ضـد او سـوله يـزو پاليسـيو تـه وده ورکـوي .هاينـرش ُبل بنسـټ په
افغانسـتان کـې خپـل فعاليتونـه پـه  ۲۰۰۳م کال کـې پېـل کـړې دي او اوس د دغه
بنسـټ ټـول فعالیتونـه د ولسـواکۍ او د سـولې ټينګښـت او تاميـن پـه پروګرامونـو
بانـدې تمرکـز کـوي .په افغانسـتان کې د دې بنسـټ د فعاليتونـو او همکارانـو په اړه
د زيات�و معلومات�و لپ�اره ( )www.boell.org.afويبپاڼـې تـه مراجعـه وکـړئ او يا
( )af@boell.orgتـه برېښـناليک ولېـږئ.
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سریزه
د ښـځو او ماشـومانو د حقونـو څېړنیـز بنسـټ پـه ۲۰۱۵م کال کـې پـه افغانسـتان
کـې د سـولې پـه بهيـر 1کـې د مېرمنو د ګـډون په اړه یـوه مطالعه ترسـره کـړه .په دې
مطالعـه کـې د سـولې پـه بهيـر کـې د مېرمنـو د ګډون پـر وړاندې يـو لـړ خنډونه او
پـه دې بهيـر کې د ښـځو د سياسـي ګډون مخـه نيوونکـې عوامل په ګوتـه او معرفي
شـوي دي .پـه دې مطالعـه کې له دې ډول سـتونزو څخـه د وتلو او د سـولې په بهير
کـې د مېرمنو سياسـي ګـډون د زياتوالي په موخـه حـل الرې او وړانديزونه دولت او
اړوندو نړيوالو ادارو ته سـپارل شـوې دي .په دې اړه د ښـځو او ماشـومانو د حقونو
څېړونکـې ادارې پـه ۲۰۱۶م کال کـې د سـولې پـه بهيـر کـې د مېرمنـو د ونـډې په
اړه يـو الرښـود چمتـو کـړ او د دغـه الرښـود د السـته راوړنو پر بنسـټ يې د سـولې
پـه بهيـر کـې د مېرمنـو د ونـډې زياتولو لپـاره مشـخصې الرې تدوي کـړې دي 2.د
دې فعالیتونـو ترڅنګ ،د ښـځو او ماشـومانو د حقونو څېړونکې ادارې (د سـولې په
بهيـر کـې د ښـځو د ګـډون غوښـتنې کميټـه) د شـلو مدني ټولنـو په غړيتـوب جوړه
کـړه ،څـو دغـه کميټـه په ترسـره شـوې مطالعـه او د ادارې په الرښـود کـې د مطرح
شـوو وړانديزونـو د تحقـق غوښـتنه وکـړي .همدارنګـه ،د الرښـود لـه چمتـو کولـو
څخـه وروسـته ،دغـه اداره په دې وتوانیده چې د سـولې ،امنيت او ښـځو د سیاسـي
ګـډون په اړه د افغانسـتان د ښـځو سياسـي بيانيـه تدوين کړي چې موخـه يې په دې
برخـه کـې د ذکـر شـوو خنډونـو څېړنـه او هغوي تـه د حل الرو په نښـه کـول دي.
د طالبانـو رژيـم لـه نسـکوريدو څخه وروسـته ،په افغانسـتان کـې د نـوې دولت له
رامنځتـه کېـدو څخـه وروسـته ،کـه څـه هـم پـه دولـت دارۍ کې د ښـځو سياسـي
ګـډون ،د هېـواد د سياسـي نظـام د تشـکيل او د افغانسـتان د نړيوالـو همکارانـو لـه
1 http://wclrf.org.af/womens-participation-in-peace-process/
2 http://wclrf.org.af/projects-2/research/2016-2/guideline-engendering-the-peace-process-through-the-meaningful-engagement-of-women/
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لومړيتوبونـو څخـه وو ،خـو پـه دې برخـه کې له يـوې نيمې لسـيزې څخـه ډېر کار
کولـو څخه وروسـته هم په افغانسـتان کې د ښـځو سياسـي ګـډون تلپاتی نـه دی .د
ملـي وحـدت حکومـت په کابينه کې ښـځې شـتون لري ،خو د جنسـيتي مسـاوات
غـږ يـې ډېر نـه اوريـدل کېږي.
د افغانسـتان د اوسـني پارلمـان لـه  ۲۵سـلنې څخه ډېره برخـه مېرمنې تشـکيلوي،
خـو د ښـځو د حقونـو پـه اړه د هغـوي غوښـتنو ته پـام نه کېـږي .په همدې اسـاس،
الزمي ده چې د ښـځو د حقونو او غوښـتنو د مؤثر اسـتازيتوب لپاره دغه اسـتازي او
هغـه نـور اسـتازي چې راتلونکـې پارلمان تـه الر مومي ،بايد ال غښـتلې شـي څو د
هېـواد د نيـم نفوس فعال اسـتازیتوب وکړی شـي.
همدارنګـه پـه افغانسـتان کې د امنيتي وضعيت د خرابيدو ،په سـيمه يـزو حکومتونو
کې د ښـخو کمرنګه شـتون او پـه دندو کې د بوختو مېرمنو د مالتـړ او خونديتوب نه
شـتون ،هغـه څـه دي چې په سياسـي بهير کې يې د ښـځو په ګډون اغېـز کړی دی.
پـه امنيتي ادارو کې د ښـځو د شـتون پـه اړه د يـوې مطالعې په پايلو کـې څرګندېږي
چـې د دې ادارو پـه کارکوونکـو کـې يواځې  ۲سـلنه يې ښـځې دي .د دې ترڅنګ،
پـه دې ادارو کـې ښـځې ،د رهبـرۍ او تصمیم نيونې پـه برخو کې نه ګمـارل کېږي.
همدارنګـه ،پـه دې ادارو کـې مېرمنـې له ډېرو سـتونزو لکـه تبعيـض ،تاوتريخوالي
او جنسـي ځورونـو سـره مـخ دي او د کاري چاپيريال هغه څه دي چـې د دوې ونډه
3
يـې تر ټولو ټيټـې کچې تـه راوړې ده.
د ښـځو او ماشـومانود حقونـو څېړنیـز بنسـټ د سـولې ،امنيت او سياسـي ګډون په
اړه د افغانسـتان د ښـځو سياسـي بيانيـي په تدوي سـره پـه دغه هېواد کې د ښـځو پر
وړانـدې پراتـه خنډونـه په ښـه توګه څېړلـې دي او د يو لـړ اساسـي وړانديزونو لړ يې
د افغانسـتان حکومـت او اړونـدو نړيوالو همکارانو ته سـپارلي دي.
3 http://www.awn-af.net/index.php/cms/press_detail/986/12
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د دې بيانيي د تدوين موخه
دا بيانيـه د ښـځو سياسـي ګـډون ،پـه امنيتـي ادارو کې د هغـوي رول او د سـولې په
بهيـر کـې د هغـوي د ګډون په اړه د افغانسـتان د ښـځو نظريات ،هيلې ،اندېښـنې او
وړانديزونـه څرګنـدوي .د دې ترڅنـګ ،دا بيانيه الندې موخـې بيانوي:
•د هېواد سیاسـي مشـرانو او نړیوالو ادارو ته د ښـځو د وړانديزونو د رسـولو
لپاره هڅې او غوښـتنې
•د افغانسـتان ښـځو ټولنيـز او سياسـي موقـف پيـاوړي کول او دغـه موخې
تـه د رسـيدو لپـاره د ټولنـې د ټولـو برخو ترمنـځ همغږي.
•د هغـو ادارو ترمنـځ همغـږۍ او د اطالعاتـو شـريکولو تـه زمينـه برابـرول
چـې د ښـځو د حقونـو پـه برخـو کـې کار کوي.

د بيانيي د تدوين تګالره
د دې سـند د تدويـن لپـاره ،پراخ کتابتوني مطالعات ترسـره شـوي دي او هغه څېړنې
چې پخوا د ښـځو د سیاسـي ګډون ،د سـولې په بهير کې د ښـځو ونډې او په امنيتي
ادارو کـې د هغـوي د رول پـه اړه ترسـره شـوې ،تـر څېړنـې الندې نيول شـوې دي.
همدارنګـه ،لـه نـورو چمتو شـوو اسـنادو پـه ځانګـړې ډول د سـولې په بهيـر کې د
ښـځو د ګـډون الرښـود څخـه هـم پـه دې بيانيـه کې ګټه اخېسـتل شـوې ده.
پـه همـدې ترتيـب ،لـه يو لـړ فعالـو ادارو سـره چـې د ښـځو د حقونو پـه برخو کې
کار کـوي ،د سـولې شـورا لـه مېرمنو او هغـو مېرمنو سـره چې په مختلفو سـيمو کې
د ټولنـو مشـري پـه غـاړه لـري ،خبـرې اتـرې شـوې دي .په دې سـند کـې منعکس
شـوې نظريـات او موضوعـات په بشـپړ ډول د مطالعاتو لـه پايلو ،الرښـود ،د ډله يز
تمرکـز بحثونـو او مرکـو څخـه عبـارت دي چې پـه دې برخه کې ترسـره شـوې دي.
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موندنی
لومړۍ برخه :د سولې په بهير کې د ښځو ګډون
د ښـځو او ماشـومانو د حقونـو تحقيقاتـي اداره د هغـو ادارو لـه ډلې څخـه ده چې د
ظرفيت ،وړتيا او مسـاوات پر بنسـټ د سـولې په بهير کې د ښـځو د ګډون زياتوالي
پـه برخـه کـې کار کـوي .دا اداره د عدالت غوښـتنې کميټې په همکارۍ د سـولې په
بهيـر کـې د ښـځو د ګـډون د زياتوالـي لپـاره په دوامـداره توګه د سـولې پـه بهير کې
د ښـځو د ګـډون اړونـد جرياناتـو نظارت کړی دی او د سـولې عالي شـورا د رهبرۍ
او د سـولې واليتـي کميټـو پـه کچـه کې يې د ښـځو په ګټـه د بدلونونو غوښـتنه کړې
ده .د سـولې پـه بهيـر کـې د ښـځو کـم رنګـه شـتون ،او پـه دې اړه د هغـوي رول ته
اهميـت نـه ورکول ،د عدالت غوښـتنې کميټې په شـمول د ښـځو د حقونـو د فعاالنو
لـه جـدي اندېښـنو څخه وو .دغـه اداره د سـولې عالي شـورا د غړو پـه ترکيب کې د
وروسـتيو بدلونونـو هرکلـی کوي .د يادونې وړ ده چې اوسـمهال چـې کومې مېرمنې
د دغـه شـورا د غـړو پـه ترکيـب شـاملې شـوې ،د هغـه نوملړ څخـه دي چـې د دغه
ادارې له خوا چمتو شـوی او د سـولې عالي شـورا سـره شـريک شـوی و.
د دې ترڅنـګ ،يـوه مېرمـن د مرسـتيالې او څلـور نورې مېرمنې د شـوار پـه اجرائيه
کميټـو کـې چـې د تصميـم تـر ټولـو لـوړې مرجعـي دي ،شـاملې شـوې دي ،چې
دا ډېـر هيلـه بخښـونکې فعاليتونـه دي .خـو اوس هـم د سـولې په بهير کې د ښـځو
شـتون پـه برخـو کـې خنډونـه شـتون لـري کـوم چـې ددې بيانيـي د چمتـو کولـو
پرمهـال پېژندل شـوې دي.
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 .1سياسي او دوه مخې چلند
د سـولې عالـي شـورا يـو تعـداد ښـځې چـې د مختلفـو سياسـي څېـرو لـه لـورې
معرفـي وي ،لـه دوه مخـې چلنـد سـره مـخ کېـږي .د دې شـورا پـه ترکيـب کـې پـه
عمـده ډول د سياسـي ډلـو او قبيلـو مشـران نارینـه شـتون لـري چـې يوه برخـه يې د
طالبانـو د ډلـې غـړي وو او د نارینـه و او ښـځينه و د حقوقـو په مسـاوات باندې باور
نـه لـري چـې دا د دې باعـث شـوی چـې د ښـځو شـتون او د هغـوي د غږونـو اغېز
خـورا کـم کـړي .د سـولې عالـي شـورا په جوړښـت کې د ښـځو ډېـر لږ شـتون ،په
داسـې حـال کـې چـې ځينې يـې د مدنې ټولنـو او ځينې نـورې يې د سياسـي ډلو له
لـورې معرفـي شـوې دي ،په خپلـو منځونو کې الزمـه همغږي نه لـري او په همدې
سـبب د شـورا رهبـرۍ پـه زياتره مـواردو کـې ،د ښـځو نظريـات او غوښـتنې جدي
نـه دي نيولـې او هغـوي تـه يـې پاملرنـه نـه ده کـړې ،چې دې خنـډ د غـړو ترمنځ د
همـکارۍ روحيـه کمـزورې کـړې ده او له بـل پلوه ،د شـورا د کار پـه کيفيت باندې
يـې نـاوړه اغېزه کـړې ده.
 .2د جنسيتي تبعيض شتون
لـه هيچـا پټـه نـه ده چې افغانسـتان يـو عنعنوي هېـواد دی او د ښـځو پـر وړاندې له
سـپکاوي ډک نظرونـه پـه ټولـو برخو کې شـتون لـري چې د سـولې عالي شـورا هم
لـه دې امـر څخه مسـتثنا نه ده.
د دې بيانيـي موندنـې پـه ډاګـه کـوي چـې د سـولې عالـي شـورا د نارینـه غـړو لـه
تبيـض څخه ډک ليدلورې شـتون لـري او هغوي جنګ او سـولې ته نارینـه تعريفونه
لـري چـې لـه املـه يـې ښـځې او د هغـوي نظريـات له پامـه غورځـول کېـږي .دا د
دې باعـث کېـږي چـې د سـولې پـه بهيـر کې د ښـځو رول اضافـي او غيـر ضروري
بلـل کېږي.
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 .3په بشپړ ډول د شورا د ستراتيژۍ نه تطبيق
پـه داسـې حـال کې چې د سـولې عالي شـورا د سـتراتيژۍ لـه مخې په مرکـزي او د
سـولې واليتـي کميټو په جوړښـت کې د  ۳۰سـلنه ښـځو په شـاملولو ټینګار شـوی
دی ،خـو د اوسـنیو بدلونونـو سـربېره هـم دغـه اصل نـه دی پلـي شـوی .د دې ټولو
هڅو او غوښـتنو سـره هم د سـولې عالي شـورا په ترکيب کې د ښـځو ونډه  ۲۱سـلنه
ده او د سـولې په واليتي کميټو کې هم د ښـځو مشـخصه فيصدي شـتون نه لري .د
دې ترڅنـګ ،د ملـي يووالي حکومت ،پـه ځانګړې ډول د بهرنيو چـارو وزارت او د
ً
سـولې عالـي شـورا د ملي عمل پلان د  ۱۳۲۵شـمېره قطعنامې په تطبيق کې نسـبتا
نـاکام دي .د ښـځو د عمـل ملـي پلان يو شـمېر ارکانـو لکـه (ګـډون ،خونديتوب،
لـه تاوتریخوالـي خونديتـوب او پراختيـا) څخه عبـارت دي ،چـې دا ارکان په ملکي
خدماتـو کـې د ښـځو د ګډون پياوړتيـا ،عدالت ته د ښـځو د السرسـي زیاتوالي ،په
امنيتـي ادارو کـې د ښـځو د ونـډې پيـاوړې کولو او د ښـځو د اقتصـادي خونديتوب
زياتوالـي پـه موخه مطرح شـوی دی چې اوسـني خنډونه د دې څرګنـدوی دي چې
دا پلان نه عملـي کېږي.
 .4کمزوری ګډون
د ډلـه يـزو بحثونـو ګـډون کوونکـې پـه دې بـاور دي چـې اوس هـم ښـځې په دې
شـورا کـې د تصميـم نيونـې ځواک نه لري او هسـې نمايشـي رول لري .د دې شـورا
پـه اجرائيـه کميټـه کې زياتره پريکـړې د نارينه و لخوا ترسـره کېږي او د دې شـورا په
ښـځينه غـړو بانـدې تحميلېـږي .د دې ترڅنـګ ،د مرکو لـه پايلو څخـه معلومېږي
چـې د سـولې عالي شـورا ښـځينه غړې ،د افغانسـتان د سـولې بهير پـه اړه له ترتيب
شـوو غونـډو څخـه بـې خبـره وې .دوې له دې غونـډو هېڅ خبـر نه درلـود او نه هم
دې غونـډو ته بلل شـوې وې چـې دا وضعيت د دې څرګندوونکی دی چې د سـولې
پـه بهير کې د ښـځو ګـډون ډېر کمـزوری دی.
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 .5په تصميم نيونه کې نظر اختالف
د شـورا د څـو ګونـدي ترکيب لـه امله ،غـړي يې د اساسـي موضوعاتو لکه شـخړو،
سـولې او د سـولې پـه بهيـر کـې د ښـځو د معنـی لرونکـې ګډون پـه اړه پـه تصميم
نيونـه کـې مختلـف نظرونـه لري چـې دا پـه تصميم نيونـه او شـورا د غـړو د نظر په
يوووالـي بانـدې منفـي اغېز لـري .د بېلګې په ډول ،د سـولې عالي شـورا سـتراتيژي
پـه واضـح ډول د مېرمنو د مشـورتي بـورد په نامه د يوه بـورډ د جوړولو پـه اړه يادونه
کـړې ده چـې لـه شـورا څخه بهـر هم مېرمنـې په کـې ګډون ولـري ،خو لـه موندنو
څرګندېـږي چـې د دې شـورا د غـړو ترمنـځ د نظر اختلاف د دې باعث شـوی چې
دا بـورد تر اوسـه جوړ نه شـي.
همدارنګـه ،د سـولې عالـي شـورا د غـړو او د ښـارونو او کلو په کچه د ښـځو ترمنځ
همغـږي شـتون نـه لـري او دا د دې باعـث شـوی چـې په مختلفو سـيمو کـې ډېري
مېرمنـې د سـولې عالي شـورا په نـوم څه نـه پېژني.

دوهمه برخه :په امنیتي ادارو کې د ښځو شتون
پـه امنیتـي ادارو کې د ښـځو د شـتون په اړه شـوې څیړنـې څرګندوي چـې د امنیتي
ځواکونـو دوه پـه سـلو کـې ښـځې تشـکیلوي .د  ۱۹۵۰۰دفاعـي ځواکونـو لـه ډلې
 ۱۴۰۰تنـه یـې ښـځې تشـکیلوي .پـه همـدې ترتیـب د  ۱۵۰۰۰۰پولیسـو لـه ډلې
څخـه یواځـې  ۳۳۲۶تنـه یـې ښـځې دي .همدارنګـه د ملـي امنیـت پـه عمومـي
ریاسـت کـې د ښـځو د شـمیر پـه اړه رسـمي شـمیرې نـه دې پـه ډاګه شـوي .خو د
دفـاع او کورنیـو چـارو وزارتونـو د ښـځینه ځواکونـو پـه پرتله ښـکاره ده چـې په دې
4
بنس�ټ ک�ې ب�ه د ښ�ځو د ش�تون س�لنه د ذک�ر ش�وو وزارتونو څخ�ه زیاته ن�ه وي.
پـه ګروپـي بحثونـو کـې د ګډونوالـو د نظریاتو په اسـاس ،پـه امنیتي بنسـټونو کې د
.http//:www.awn-af.net/index.php/cms/press_detail986/12/
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ً
ښـځو د شـتون تـر ټولو لویـه انګیزه د هغـوی مالي اړتیـاوې تشـکیلوي او معموال په
نـورو دولتـي بنسـټونو کـې د کاري فرصتونـو د نـه شـتون له کبلـه د خپل ژونـد د بقا
لپـاره پـه امنیتـي ځواکونـو کې دندې ته زړه ښـه کـوي .همدارنګـه د هیـواد کلتوري
حساسـیتونو تـه په کتو پـه امنیتي ځواکونـو کې د نارینـه وو په پرتله د ښـځو ګومارنه
پـه ټیټه سـطحه کې ده.

د ذکـر شـوو الملونـو تـر څنـګ ،پـه امنیتـي بنسـټونو کې د ښـځو د شـتون پـه اړه د
موجـوده ګواښـونو پـه ډول النـدې مـوارد او الملونـه پیژنـدل شـوي دي.
الف) د ښځو لپاره د اړینو امکاناتو او فرصتونو نه شتون
د ښـځو لپـاره د امکاناتو او فرصتونو نه شـتون د دې سـبب شـوی دی چـې په امنیتي
بنسـټونو کې د هغوی په شـتون او شـمیر بانـدې منفي اغیزه وکړي .پـه دې څرګندونه
کـې د ګروپـي او ډلـه ایزو بحثونو څخه د ښـځو د نظریې د السـته راوړلو په اسـاس،
ښـځې پـه ډیـری برخو کـې ځینـو امکاناتو او اسـانتیاوو لکـه د کالیو بدلولـو خونې،
جلا تشـنابونه ،وړکتـون او خونـدي ترانسـپورت ته السرسـی نـه لري چـې د امنیتي
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بنسـټونو د کارکوونکـو لپـاره د کاري فرصتونـو د ویشـلو او توزیـع پـه برخـه کـې ،د
ښـځو پـه نسـبت تبعیـض وجـود لـري .همدارنګه د مسـلکي نظره ښـځې تر اوسـه
هـم پـه امنیتـي برخـه کـې په مسـلکي دنـدو نه ګمـارل کیـږي او زیاتـره یـې د نورو
حاشـیه يې کارونـو لپـاره کارول کیږي.
دوهم) جنسي ځورونه
د جنسـي زور زیاتـي په اړه یو شـمیر راپورونه ،پـه ځانګړيډول پـه امنیتي او دفاعي
بنسـټونو کـې د ښـځو پـه وړانـدې جنسـي ځورونـه وجودلـري چـې د دې موضـوع
شـتون پـه امنیتـي او دفاعي بنسـټونو کې د ښـځو یو له جدي اندیښـنو څخه شـمیرل
کیـږي .د دې ګـواښ شـتون پـه یو شـمیر امنیتي بنسـټونو کـې د کورنیـو او میرمنو د
بې بـاورۍ المل شـوی دی.
همـدا شـان ښـخې بایـد د ډیرو کلونـو لپـاره د خپلې ترفیـع د منظور کیـدو په خاطر
انتظـار وباسـي ،پـه همـدې سـبب دامنیتـي بنسـټونو په لـوړو پوسـتونو کې د ښـځو
شـمیر ډیر کـم دی.

دریمه برخه :د ښځو سیاسي ګډون
لـه هغـه ځایـه چې د ښـځو سیاسـي ګـډون او ونـډه د افغانسـتان پـه اساسـي قانون
کـې تضمیـن شـوي دي؛ پـه پارلمانـي او د والیتـي شـوراګانو پـه ټاکنو کې د ښـځو
لپـاره ځانګـړې ونـډې پـه نظر کې نیـول شـوي دی او په کابینـه او نورو لـوړو دولتي
پوسـتونو کـې د ښـځو د ونډې پـه اړه دافغانسـان د حکومـت د ملـي او نړیوالو ژمنو
په اسـاس ،میرمنې په دې پوسـتونو کې شـتون لـري؛ مګـر د دې څرګندونې موندنې
دا ښـیې چـې دا ګډون موثـر او د قناعـت وړ نه دی.
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اول) پـه ملـي او نړیوالـو موضوعاتـو کې د ښـځو شـتون ته ارزښـت نه ورکـول :د ګروپي
او ډلـه ایـزو بحثونـو پایلـې دا څرګنـدوي چې په لویـو برخو کې تصمیـم نیولو چارو
او د ملـي وحـدت حکومـت د رهبـري پـه اړه د ښـځو سیاسـي ګـډون نـه یواځې دا
چـې زیاتوالـی نـه دی موندلـی؛ بلکـه پـه تدریجـي ډول کـم رنګـه شـوی دی .یـو
شـمیر هغـه میرمنـې چـې د حکومـت د رهبرې پـه مختلفو لیکـو کې کار کـوي ،په
ملـي او نړیوالـو بحثونـو کـې د خپـل نه شـتون څخه اندیښـمنې دي.
دوهم) د ملـي وحـدت د حکومـت پـه جوړولـو کـې د ښـځو د شـتون
کموالی:دحکومـت د رهبـرۍ پـه ځینو پوسـتونو لکـه وزیران او والیان چې ښـځو په
کـې شـتون درلود ،په دې وروسـتیو کې ښـخې د خپلو پوسـتونو څخه برکناره شـوي
او دنـدې یـې سـړیو تـه ورکول شـوي دي.
د مرکـه شـوو ښـځو له آنـده ،دا یو ټـکان ورکوونکـی کار دی؛ ځکه چـې دې چارې
وار لـه مخـه د حکومـت د رهبـرۍ پـه رآس کـې د ښـځو شـتون کـم کـړی دی .د
مثـال پـه توګـه ،د ولسـي جرګې لـه لـورې د دوه ښـځینه وزیرانو د صلـب صالحیت
5 http://www.awn-af.net/index.php/cms/content/501
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کولـو او د هغـوی پـه ځـای د ښـځینه نومانـد وزیرانو نـه معرفـي کیـدل ،همدارنګه
د دوه ښـځینه والیانـو لـرې کیـدل او پـه ځای یـې د دوه نارینـه والیانو ټـاکل کیدل د
افغانسـتان د ښـځو د اندیښـنې المـل ګرځیدلي دي.
لـه بـل لورې پـه والیتي شـوراګانو او د والیتونو په نورو جوړښـتونو کې د ښـځو رول
تـر اوسـه هـم روښـانه نـه دی .میرمنـې پـه زیاتـرو والیتونو کـې د سـولې ،امنیت او
پراختیـا پـه اړه پـه هیـڅ یوه اړونـده پروسـه کې ونډه نـه لري.
دری�م) د ښ�ځینه نوماندان�و او رای�ه ورکوونک�و پ�ه وړان�دې امنیتي ګواښ�ونه:
د  ۲۰۱۸کال د ولسـي جرګـې ټاکنـې د امنیتـي سـتونزو او اندیښـنو لـه املـه؛ د ډیرو
ګواښـونو سـره مـل دي .چـې دا چـاره د رای ورکوونکو ،ټاکنـو ته د نومانـد او د ټاکنو
د کاروونک�و پ�ه توګ�ه ښ�ځې د جدي ننګونو او ګواښ�ونو س�ره م�خ کوي.

پایله
سـوکالي ،پـر مختـګ ،د امنیـت تأمیـن او همدارنګـه پـه هـره ټولنـه کې سـولې ته د
رسـیدو لپـاره د ټولنـې د ټولو اوسـیدونکو فعال شـتون ته اړتیـا ده .له هغـه ځایه چې
ښـځې د افغانسـتان نیمایـي نفـوس تشـکیلوي ،د هغوی موثـر او تصمیـم نیوونکی
شـتون د سـولې پـه پروسـه ،امنیتـي بنسـټونو او سیاسـي برخـه کـې یـوه جـدي او
حیاتـي اړتیا ده.
پـه ملـي او نړیوالـو قوانینـو کـې د ښـځو او سـړیو برابـر مقـام او همدارنګـه پـه یادو
شـوو برخـو کـې د ښـځو د فعـال شـتون پـه اړه د افغانسـتان د حکومت ژمنـو ته په
کتـو اړینـه ده چـې ښـځې پـه دې برخه کـې فعالـه او تصمیـم نیوونکي ونـډه ولري
او د هغـوی د شـتون او ګـډون څخـه عملـي مالتـړ وشـي؛ مګـر لکه څنګـه چې د
دې څرګنونـې موندنـې ښـیې چـې پـه دې بنسـټونو کې د ښـځو شـتون پـه ځانګړي
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ډول د تصمیـم نیولـو پـه برخـه کـې اغیزناک نـه دی او په ډیـری برخو کـې د هغوی
د شـتون پـه برخـه کې ډیرې سـتونزې او ګواښـونه وجـود لري چې دې چـارې خپله
د ښـځو د ګـډون سـطحه محـدوده کـړې او پـه دې الره کـې یـې موانع او سـتونزې
رامنـځ ته کـړي دي.
پـه همـدې سـبب اړتیـا ده ترڅـو حکومـت او نړیـوال بنسـټونه د ښـځو د سیاسـي
بیـان او څرګندونـې غوښـتنو تـه پاملرنـه او زیـات کار ترسـره کـړي او دې سـتونزي
پـه حلولـو کـې د افغانسـتان د خلکو لپـاره د خپلو ژمنـو مطابق ،په ځانګـړي ډول د
ښـځو پـه برخه کـې جـدي اقدامـات ترسـره کړي.
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وړاندیزونه
د سـولې ،امنیـت او سیاسـي ګـډون په برخه کې د افغانسـتان د ښـځو سیاسـي بیان
او څرګندونـه د ملـي وحـدت حکومـت او نړیوالـو بنسـټونو تـه النـدې وړاندیزونـه
وړانـدې کوي.

 -1ملي يوووالي حکومت ته وړاندیزونه
الف) د سولي په پروسه کې د ښځو ګډون
• حکومـت بایـد د  ۱۳۲۵نمبـر پریکـړه لیـک د تطبیق لپـاره د ملي عمـل د پالن په
اسـاس ،د سـولې پـه پروسـه کې د ښـځو د فعال شـتون او ګډون څخه ،پـه ځانګړي
ډول د سـولې پـه عالـي شـورا او د سـولې پـه والیتـي کمیټـو کـې اجـرأت وکـړي او
د سـولې د پروسـې پـه رهبـرې کـې د ښـځو د فعـال رول د زیاتیـدو او د نوښـتونو او
ابتکاراتو داسـانولو او برابرولو په برخه کې ښـځو او د ښـځو د حقوقو فعالو بنسـټونو
ته اطمینـان ورکړي.
• د سـولې د عالي شـورا ښـځینه غړې او د دې شـورا څخه بهر د سـولې د ټینګښت
پـه برخـه کـې پـه کار پـوه ښـځې ،بایـد د مذاکراتـو ،بحثونـو ،منځګړیتوبونـو او د
افغانسـتان د سـولې د پروسـې اړونـد خبـرو اترو کې شـاملې کړای شـي.
• د منځګړیتوبونـو ،خبـرو اتـرو ،شـخړو د تحلیـل ،مذاکراتو او نـورو برخو اړوند
دې د سـولې د عالـي شـورا د ښـځینه غړو د ظرفیتونـو د لوړولو په موخـه تخنیکي او
تخصصي مرسـتې او همـکارۍ طرح او عملي شـي.
• د ملـي وحـدت حکومت باید د سـولې عالي شـورا سـره په همکارۍ د دې شـورا
د سـتراتیژی مطابـق او هغـه ژمنې چې ښـځو ته یې دالرښـود د نشـر پـه وخت کې
د ښـځو او مدنـي ټولنو سـره کړې وې ،یو مشـورتې بـورډ جوړ کړي.
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• ښـځې اندیښـمنې دي چـې د سـخت دریځـو او د ښـځو د حقونـو مخالفـو ډلـو
سـره د سـولې د خبـرو اتـرو او مذاکراتـو پـه جریان کـې د دوی د یوې نیمې لسـیزې
السـته راوړنـې قربانـي کیـږي ،په همـدې اسـاس ،دا وړاندیز کیـږي چـې د طالبانو
او نـورو سـخت دریځـو ډلـو سـره د حکومـت د سـولې پـه خبرو اتـرو کې فعـال او
تصمیـم نیوونکـی شـتون ولري.
ب)په امنیتي بنسټونو کې د ښځو د شتون زیاتوالی
• حکومـت بایـد د غیـر دولتي بنسـټونو د اسـتازو سـره د معلوماتو د شـریکولو او د
امنیتـي ځواکونـو په جوړښـت کې د ښـځو لپـاره د تخنیکي مرسـتو د چمتـو کولو په
موخـه یو مشـورتي میکانیزم جـوړ کړي.
• دفـاع او کورنیـو چـارو وزارتونـه بایـد د پولیسـو ،پـوځ او امنیـت پـه برخـه کې د
ملـي عمـل پروګـرام د  ۱۳۲۵پریکړه لیـک د مکلفیتونو مطابق د ښـځو د ظرفیتونو د
لوړولـو پـه موخـه د ظرفیـت لوړولـو پراخـه پروګرامونه پـه الره واچوي.
• حکومـت بایـد پـه پولیسـو او پـوځ کـې د ښـځو د ګوارنې پـه موخه ،کورنیـو ته د
انګیـزه ورکولـو میکانیـزم پـه نظر کـې ونیسـي .دا میکانیزم کیـدای شـي د انګیزې د
رامنځ ته کولو ،پوهاوي ورکولو ،د سـړیو سـره د ښـځو د دندو د وی ډول او مسـاوي
ګڼلـو ،مالي مرسـتو او نورو مرسـتو څخـه جوړ وي.
ج)د ښځو سیاسي ګډون
• ښـځې بایـد د خپلو ظرفیتونو په اسـاس د مهمـو دولتي پوسـتونو د ورکولو لپاره په
مرکـز او والیتونو کې مشـخصې او وګومارل شـي .پـر دې سـربیره ،د وزیرانو ،والیانو
او ولسـواالنو د دفترونـو پـه کچه پـه جنسـیتي موضوعاتوباندې متمرکـزه موضوعاتو
د پروګرامونـو د جوړولـو لـه الرې دې پـه تصمیـم نیونه او رهبرۍ کې د ښـځو د رول
څخـه څارنه او مالتړ وشـي.
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• د هغـه ښـځو د مالتـړ پروګـرام چـې د ولسـي جرګـې او ولسـوالۍ شـوراګانو د
راتلونکـو ټاکنـو لپـاره نومانـدې دي ،باید تر الس الندې ونیول شـي .پـه دې پروګرام
کـې بایـد مدنـي زده کـړې ،د امنیت تأمیـن او همدا شـان د ښـخینه نوماندانـو لپاره
د کمپایـن دزمینـې برابـرول او همدارنګـه پـه ټاکنـو کې د ښـځو د پر رنګـه ګډون په
موخـه د ښـځو هڅونه شـامل وي.
• د حکومـت پـه رهبـرۍ او د والیتونـو پـه کچـه د تصمیـم نیولـو پـه برخـه کـې د
ښـځو د شـتون زیاتوالـی .مدني ټولنه او نور سـازمانونه پـه دې برخه کې په شـرایطو
وړ څیـرو د معرفـي کولـو لپـاره د حکومت سـره د مرسـتې کولـو لپـاره چمتو دي.
 -2نړیوالو بنسټونو ته وړاندیزونه
الـف) لـه نړیوالـو بنسـټونو څخـه هیلـه کیـږي چـې د سـولې پـه پروسـه ،امنیت او
سیاسـي ګـډون کـې د ښـځو د فعالـې ونـډې د زیاتولـو پـه شـرط د ملـي وحدت د
حکومـت سـره مالـي او تخنیکـي مرسـتې وکـړي.
ب) هغـه بنسـټونه چـې پـه مسـتقیم ډول د افغانسـتان د امنیتـي سـکتورونو سـره د
ښـځو د ونـډې پـه زیاتولـو کـې د مرسـتې په شـمول پـه دې برخـه کې دخیـل دي،
بایـد د غیـر دولتـي بنسـټونو او مدني ټولنې سـره د دې همکاریو د اجـرا د څرنګوالي
پـه برخـه کـې مشـوره وکـړي او دوی پـه دې پروګـرام کې شـامل کړي.
ج) لـه نړیوالـې ټولنـې څخـه غوښـتنه کیـږي چـې د جنسـیتي مسـاوات د تطبیق د
نظـارت د پروګرامونـو د څارنـې پـه برخـه کـې د مدنـي ټولنـې د څارونکـي د رول
څخـه ،پـه ځانګـړي ډول د  ۱۳۲۵پریکـړه لیـک د تطبیـق لپـاره د عمـل پروګـرام ،د
سـولې عالي شـورا تګ الره ،د افغانسـتان د ښـځو د عمل او کار پروګرام او نور مهم
اسـنادد حسـاب ورکولـو او بریالیتوبونـو د څیړلـو لپـاره او همدارنګـه په دې پروسـو
ک�ې د روڼتی�ا او شفـافیت د رامن�ځ ته کولـو څخـه مالتـړ وکړي.

«سـوکالي ،پـر مختګ ،د امنیـت تأمیـن او همدارنګه په هره ټولنه کې سـولې
تـه د رسـیدو لپـاره د ټولنې د ټولو اوسـیدونکو فعال شـتون ته اړتیـا ده .له هغه
ځایـه چـې ښـځې د افغانسـتان نیمایي نفـوس تشـکیلوي ،د هغـوی موثر او
تصمیم نیوونکی شـتون د سـولې په پروسـه ،امنیتي بنسـټونو او سیاسـي برخه
کـې یوه جـدي او حیاتـي اړتیا ده»

