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 AWECدرباره 

رای این امتیاز را داشت که ب(  AWEC) ، در اوج جنگ های شدید ، مرکز آموزشی زنان افغانستان 1991از سال 

یمنی تمرکز بر روی کسانی که اغلب از طریق شبکه های اتوانمندسازی زنان و رشد و محافظت از کودکان ، با 

ید به عنوان یک مرکز اجتماعی و آموزشی توسط زنان پناهنده افغان در تبع AWEC. سقوط می کنند ، کار کند

، آموزش ، بسیج توسعه رهبری و ایجاد ظرفیت سازمانهای  AWECزمینه های اصلی کار . آغاز به کار کرد

 صلح. محلی و اجرای برنامه های مرکز آموزشی ویژه برای کودکان خیابانی بوده است جامعه مدنی و جامعه

با سازماندهی از طریق بازدیدهای منطقه ای در  AWEC. بوده است AWECسازی جز یکپارچه ای در برنامه 

درون معرض دید و بازدیدها ، تبادل نظر ، آموزش صلح ، گفتگوهای صلح جامعه و تحقیقات صلح ، گفتگوی 

 . قومی زنان در سطح مردمی را ترتیب داده است

 UN Womenدرباره 

UN Women سازمان ملل متحد است که به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان اختصاص داده شده است .

UN Women  یک قهرمان جهانی برای زنان و دختران ، برای تسریع پیشرفت در تأمین نیازهای آنها در ،

 . اسیس شدسراسر جهان ت

 UN Womenاست و لزوماً نمایانگر نظرات ( نویسندگان)نظرات بیان شده در این انتشارات از نظر نویسندگان 

 . ، سازمان ملل یا هر سازمان وابسته به آن نیست

©2020 UN Women .کلیه حقوق محفوظ است . 

 . تولید شده در افغانستان
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 گزارش ۀفشرد

و ساز  زنان صلحبا  يليفونیت همصاحب ۱۵۰زارش تحقيقی را مرکز آموزش زنان افغان تدوين نموده، و گاين 

لخ( را جمع برهار، کابل، گدر هشت واليت افغانستان )بدخشان، کندهار، هرات، هلمند، پکتيا، نن همذاکره کنند

 را ذاکراتبا طالبان مزيرا حکومت افغانستان  ؛يافتهاين مصاحبه ها در زمان حساس انجام  آوری نموده است.

 . ه استآغاز نمود

فتند، در گ ماحتمالی خيرمقد صلح بهکشور  سرسرتازنان در امريکا،  ۀاز مذاکرات به رهبری اياالت متحداز آغ

ت صوره ، در صورت پيشبرد روند صلح بشان ش را در مورد معامله باالی حقوقرانی های خويگن ين حالع

 نانی سازد تاميخواهد که اطمي ،پاليسى فشرده. اين اظهار نمودند ی زنان در اين روند،گخصمانه و عدم نمايند

 شنيده شود.  ،سياسی بعدی و روند صلح بين االفغانی مباحثاتزنان در  ىصدا

 زارش بروز نمود: گاز مصاحبه های انجام شده برای اين  ،موضوعات متعدد

ی گعی زندکه در روابط منسجم و ايجاد سيستم های اجتما یی اجتماعاتاحياصلح را،  ؛انگکننداشتراک 

همچنان  ،نده صلحکن. زنان ايجاد، تعريف نمودندندنيازمندی های خانواده و اجتماع را برآورده ميساز ويند مينما

 . ندتاکيد ورزيد به اهميت ايجاد محيط تحمل و پذيرش

 ۀاياالت متحد توافق امضا شده بيناند که اين باوربه  ان، بويژه مردان و زنان در ساحات دهات،گکننداشتراک 
ان گمام اشتراک کنندتنزديک به . کدام منفعت حقيقی ندارد ،انبان برای آوردن صلح برای افغانستو طال امريکا

ان گک کنندصد اشترادر ۸۵ ا  در واليات شديتر شده و تلفات ملکی افزايش يافته است. تقريب ،فتند که خشونتگ
باور مثبت فت فيصد حاليکه تنها هدر ؛نددارو طالبان  امريکا ۀبين اياالت متحدزنان، نظر منفی در مورد توافق 

 پيامدهای وخواستار شفافيت بيشتر  ،زنان صلح ساز اين . داشته باشداند که پيامدهای خوب و اميدوار نددار

  . ندميباش صلح در روند حقيقی يا واقعی

فيصد  ۳۰ ؛ران اندگمحتاط و ن ،طالبان به قدرت ۀشت بالقوگاز بر ،رفته استگمصاحبه صورت  که یزنانا ب

از  ىوهرگآورد.  هنددست داشتند، روی خوا هروش های قبلی که قدرت را به روه بگاين  ران اند کهگزنان ن

هار نمودند، زادی زنان اظآو رانی های خويش را در مورد موقف حق کار، تعليم، گهمچنان ابهام و ن ،اين زنان

  . دننمود اشاره، اندرو به رور ساحات تحت کنترول طالبان د زنان که یزار و اذيتآو  و به خشونت ها

از نشانه  یشکل بخشه و آنرا ب، ندبه نقش حداقل يا محدود زنان در روند صلح اعتراض مينماي ،زنان صلح ساز

صلح  رسيدن به برای ،اختن وسيع زنان در روند صلحويند که شامل سگ دانند. اينها مي یهای راهبرد نمايشی م

نيز لی ان محگنقش کليدی تضمين کننداز  ،زنان صلح سازافزون بر آن، ميباشد.  موفق، پايدار و متداوم الزم

 مهم پنداشته ميشود.  ،پايدار و نمودند که در اطمينانی ساختن صلح حقيقی يادآوری

آوری ياد ۱۹-و اقتصادی کرونا يا کويد تاثيرات مخرب صحیاز ، رفتگکه مصاحبه صورت  ىباالخره، با زنان

 ميان آمده است، ذکر کردند. ه بيروس که ناشی از اين و را یو مشکالتنمودند 

 بروز نمود: زنان صلح سازبحث با جه در نتي ،پيشنهادات ذيل

  ،یبخش . زنان بایدردندگدخيل بعد از توافق صلح  هبشمول مرحلزنان بايد در همه سطوح روند صلح 

هات و د. زنان در مناطق دنطرح، تطبیق و نظارت روند بعد از صلح و برنامه های انکشافی باش از

رایه ا رگروپ های دیگی میباشد که توسط یکه متمم فعالیت ها ندتجارب متنوع و وسیع دار ،دستدور

 ردد. گمی
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 رمايه سبايد در ايجاد روابط بين اجتماعات شهری و دهات  ،بين المللی هحکومت افغانستان و جامع

 ع نموده و آناتکا و دفا ،افغانها کمک خواهد نمود تا به هر روند صلح هاین امر بذاری کامل نمايند. گ

 د. نرا موفق ساز

 لحصو بویژه برای زنان میانجی  ؛يردگذاری کافی صورت گبايد سرمايه  ،در ارتقای ظرفيت محلی 

ملی ایفا  هداری صلح در سطح والیات وگاین زنان کمک خواهد نمود تا نقش حیاتی را در ن هب، که ساز

 نمایند. 

 به  کاهش خشونت باید. رددگبايد تنها به نيروهای بين المللی و طالبان محدود ن ،کاهش خشونت

 تنها نه ،هاگجن از آسیب پذیر و دستتداوم خشونت در والیت دورردد. گتمدید  نیز اجتماعات محلی

 د. از بین میبر رگظرفیت و توانایی آنها را در کمک با زنان دی لکهیرد، بگی زنان را میگزند

 نکشاف و زنان شرکای مهم ابرای ايجاد اعتماد عامه الزم ميباشد.  ،در تمام سطوح مذاکرات شفافيت

 ردند. گشریک د و باید در این روند نصلح میباش

 ت نه تنها خواس ،صلح حقوق زنان در هر توافقمصنونيت و  استخدامرسی به تعليم و تضمين دست

ی گدست زندکه در والیات دور محلیزنان صلح ساز های یکی از خواسته لکه بزنان شهری ميباشد، 

یت حما رالح صمیباشد. این حقوق را باید حکومت افغانستان و شرکای بین المللی که روند  نیز دنمینمای

 د. یننما، تضمین کنندمی

 معرفی  

نان در صورتيکه ز ؛مهم و جدی ميباشد ،زنان در موفقيت روند ايجاد صلح مشارکتنشان داده است که  تحقيقات

و  اشدببرای دو سال وجود ميداشته  اقلحد ،صلحچنين احتمال تداوم توافق فيصد   ۲۰د ندر روند صلح دخيل باش

  1سال ميرسد. ۱۵حد اقل به  ،افزايش تداوم صلح فيصد ۳۵احتمال 

ين د، که اتدار استراتيژی های مختلف و مقابله و حل و فصل یراهکارها، گهمچنان تجارب مختلف از جنزنان 

 2ورد. آ یميان م هاه ويژه و حياتی را در مذاکرات صلح بگديد مرا

لح، هداری صگن ايجاد و تالشهای مفيد زنان دردر مورد اهميت اشتراک جود اسناد و پاليسی های متعدد، با و

( و UNSCR1325) ۲۰۰۰، سال ۱۳۲۵،  قطعنامه شورای امنيت ملل متحد گبشمول بنياد اقدامات بيجين

رفته گصورت  مترددپيشرفت بطی و  ،ر در اين بخشگم ؛رزديو، تاکيد م 3، صلح و امنيتزنان( ۱۰)قطعنامه 

لذکر ی روزمره از زمان تصويب تدابير فوق اگاز زند ىبخش ،های متداومگکه در افغانستان جنينجايآاست. از 

رو نع رفته که آنهم با مواگصورت  ،برای ايجاد صلحبرای دخيل ساختن زنان  بوده است، تنها تالش های محدود

   شده است.  به رو

زنان افغانستان از اين  ،ميباشد و از هر بُعد چهار دههمزمن نزديک به  ۀهای ويران کنندگجنشاهد  ،افغانستان

حاليکه ، در4رديده اند. ميليون ها زن بيوه شده و يا اقارب نزديک خويش را از دست داده اندگها بيشتر متاثر گجن

رسی به خدمات مراقبت های صحی در خويش بشمول حق تعليم، کار و دست از حقوق اساسی ،رگدي ىتعداد زياد

قطعنامه شورای  برایمانند طرح کاری ملی  ؛به رهبری افغانستان ابتکارات رديده اند.گسرتاسر کشور محروم 

در  یيرگتصميم نقش  زنان را با شامل سازی زنان در ى، به اساس تيوری، بايد رنجها۱۳۲۵ امنيت ملل متحد

نيت زنان را تامين و وصوم ،ببرداز بين  ،شتگکمکهای اضطراری و حالت بر، گو بعد از جن گحاالت جن

 تنها با ،نقش زنان در روند صلح افغانستان رگاشتراک آنها را در روندهای مربوط سياسی ترويج سازد. م

تا  انجام شده است ىفعاليت های ناچيزرديده است. گن و تعريف يتعي ،اشتراک محدود زنان در تيم مذاکرات

جندر ا مهارتهای با حرکت های حقوق زنان ارتباط دارند و ي ،گيرندهتيم مذاکره کننده و تصميم  ردد کهگاطمينانی 

 ۀبه ضرر کشور و آيند ،نقش کم زنان. ندرديده اگدر روند صلح مدغم مدنی ه سازی جامعو حقوق زنان و دخيل 

اه گديد ،ميز مذاکره رب دننی مينمايند، ميتواگ، بويژه که در مناطق دهات زندزنان صلح سازباشد. يصلح پايدار م
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ها نظر به مردان بصورت مختلف متاثر شده و آنرا نظر به گها از جنآن ؛ها و اولويت های متنوع را شامل سازند

تفاوتهای فراتر از استدالل  ،اين موضوعنمايند. يونه مختلف تجربه مگ هاند، بساکن  گکه در شهرهای بزر ىزنان

ر بيشتر در مورد حقوق مساوی برای گ، منيستبين شهرها و دهات ميباشد. اين امر تنها در مورد عدم توافق 

زنان در واليات  ، شکل دهی نمايند.گجن ۀکشور خويش را به اساس تجارب زند ۀتا آيند ؛تمام زنان افغان ميباشد

د و برای انسجام دوباره ساختارهای اجتماعی ندر صلح پايدار به سطح محلی و ملی نقش کليدی دار ،دستدور

 پنداشته ميشود.  الزم ،گافغانستان بعد از جن هدر جامع

 فغانستان،برای صلح در ا ۲۰۲۰فبروری  ۲۹ به تاريخ ،امريکا و طالبان ۀبه تعقيب امضای توافق بين اياالت متحد

ل مختلف شکاار زنان گيک بار دي ،به قدرت شت طالبانگبرا زنان در افغانستان هراس دارند که ب ى ازتعداد زياد

 ۹۹۰۱ هخواهد بود که طالبان در ده ی، که اين حالت مشابه به حالتشدخواهند  رو به رو تيظلم، ستم و محروم

که طالبان موقف خويش را  5اندبه اين باور ،به زنان روا داشتند. بيشتر زنان مدافع حقوق زن و رهبران سياسی

ی گندزکنترول طالبان  تحت هکه در ساح ى. اين باور از تجارب زناننددر مورد جور و ستم زنان تغير نداده ا

ا در ساحه رنمايند، مکاتب دختران و رهبران زنان  یسار مگجا زنان را برای )جرايم اخالقی( سنمينمايند و در آن

 يرد. گ یقرار ميدهند، منشا م حمله هدف ،کنترول شان تحت نفوذ و

عدم وضاحت در مورد روند جاری صلح بين حکومت افغانستان و طالبان و بن بست مذاکرات بين االفغانی، 

  و نقش آنها شده است. کشور ۀرانی های زنان افغانستان در مورد آيندگ، سبب افزايش نافزايش خشونت ها

، ساخته دخيلو ميانجی را  صلح ساززنان و صلح با زنان محلی  ه؛پروژ ،رانی هاگنبرای از بين بردن اين 

 . برجسته ميسازد، حل و فصل پس از صلحرا در مذاکرات صلح و و صدای آنها  ظرفيت آنها را ارتقا بخشيده

ز مرک، و رهبران زنان محلی در واليات مختلف در ايجاد صلح محلی با شوراهای زنان ،به اساس تجارب قبلی

زن در هشت واليت کشور )بدخشان، کندهار، هرات، هلمند، پکتيا،  AWEC( ،۳۸۱(زنان افغان  یتعليم

  نموده است. رامگپرو نيننگرهار، کابل، بلخ( را شامل ا

لين سوم ميخواهد که توجهفشرده اين پاليسی های سياسی آينده و روند صلح بين االفغانی، گديالو اهیگآ برای

نستان، حکومت جمهوری اسالمی افغا بشمولدهات افغانستان زنان صلح ساز  ۀمربوطه را به صداهای ناشنيد

  . دداربمبذول متفکر، روه های دادخواهی، پاليسی سازان و رهبران گافغانستان،  ۀوزارت صلح، تيم مذاکره کنند

ج و که صلح پايدار را تروي در سطح اجتماع را زنان صلح سازنقش  ،بصورت فشرده ؛اين پاليسی بخش اول

ارايه ميدارد.  مذاکرات فعلیدهات را در مورد زنان صلح ساز اه گديد؛ مبخش دو. ارزيابی مينمايد ميکند،يت حما

اعث بشمول کرونا و ناامنی های جاری، ب سبب افزايش بحرانرا که  تیموضوعا ،بصورت فشرده ؛بخش نهايی

ضافی ااين بخش . شود، در بر ميگيردمي در داخل اجتماعات و مانع تالش های صلح های محلی گجنافزايش 

ا برای ی نمود و صداهای آنها رگرسيدزنان صلح ساز از است تا به که ني ىتالشهای بيشتر برای دانستن ،تحليل

نان زکه  یپيشنهادات ، بااين سند. در نظر گرفته شده است ،ها شامل کردگکرونا و جن يروسصلح در جريان و

 . بديا ی، خاتمه مانددر جريان سروی ارايه نموده صلح ساز 

را متاثر در دهات خيل دزنان صلح ساز را برای ه ساحه کاری و فعاليت های پروژ ،آوری است که کروناقابل ياد

بشمول  ذار تمام مردمگشت و گ ،در افغانستان يروسقرنطين از اثر ومراقبت های ذار و گشت و گقيود . نمود

سبب شده است که دسترسی آنها به ساحات کاری شان محدود  ،محدود نموده است. اين تدابير را ساز صلحزنان 

اين شان تمرکز نمايند. با  ۀنيازهای اضطراری صحی و بحران خانواد است که به کردهردد و آنها را وادار گ

تطابق  و وضعيت خويش را نظر به نيازمندی ها ارتباطات را از طريق چينل های موجود ادامه داديم، دوجو

را در خانه برآورده ليت آنها ئويت و مسدرفته و موجوگان را در نظر گتا نيازمندی های اشتراک کنند ؛داديم

 سازيم.
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 ميتودولوژی

مود که ، در ابتدا پالن ندر دهات افغانستان، مرکز تعليمی زنان افغانزنان صلح ساز نقش برای دانستن بهتر 

د. اين روی را در بلخ، بدخشان، هلمند، هرات، کندهار، کابل و پکتيا انجام دهياروروپی و مصاحبه گبحث های 

ر گم رفته شد.گقتصادی در نظر ا-و اجتماعی رافيکگرديد و شرايط دموگواليات بعد از بررسی دقيق انتخاب 

تدايی پالن اب ، مرکز تعليمی زنان افغانباالی اجتماعاتار، قيودات ذگشت و گباالی محدوديت  ،کرونااز اثر 

يفونی را با يلرفت که مصاحبه های تگخويش را اجرا نموده نتوانست و در عوض ميتودولوژی را روی دست 

 در اين واليات انجام دهد.  ساز صلح هزن برجست ۱۵۰

طح و ميانجی اند که تجارب متنوع در سزنان صلح ساز اشتراک نمودند، شامل  که در مصاحبه و جلسات ىزنان

، حل CDCشوراهای انکشافی محلی يا  صفت عضوه ری بگشامل ميانج ؛اين تجارب اجتماع و واليت دارند. 

 باشد.شمول طالبان ميه ، بروهای مسلحگری بين گياجتماعات و ميانجمنازعات بين خانواده ها و منازعات بين 

   ميدهند.را ترويج  رايی و شامل سازی در اجتماعات خويشگبصورت فعال جمع  ،ان صلحگکننداين ايجاد

و  یجنس خشونت حقوق زنان و دختران بشمول همچنان در حل امور ،هرفتگکه مصاحبه صورت  یبا زنان

نيتی، نمايند. نظر به تهديدات ام میه و شوراها فعاليت گدر شوراهای محلی زنان جر ،خشونت مبتنی به جنسيت

ر از و جزئيات بيشتر در مورد موقعيت شان فرات رديده استگان ذکر نگنامهای اصلی اشتراک کنند ن سنددر اي

 رديده است. گواليت ارايه ن

انتخاب  را ( و مسلک۱از زنان مربوط به قشرهای متنوع از نظر سن )شکل  هیروگمرکز تعليمی زنان افغان، 

و طالبان و حکومت افغانستان و طالبان  کاامري ۀاه آنها را در مورد مذاکرات جاری بين اياالت متحدگتا ديد ؛نمود

شان و تاثيرات کلی باالی حل  هی يوميگزندتاثيرات کرونا باالی  در اين مصاحبه ها همچناندست آرند. ه ب

 رفت. گمنازعات نيز مورد بررسی قرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مناطق زنان صلح ساز تا نقش و سهم  پرسش تهيه نمود  ۲۵رسشنامه را با يک پ ؛مرکز تعليمی زنان افغان

صلح و  ۀکنندی، فعاليت های ايجادگزند هد تجربمعلومات در مور ؛ساختاریمصاحبه های نيمه دانسته شود. شان 

 ارايه ميدارد.  رازنان صلح ساز دانش 

فيصد۱۹
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 يافته های کليدی 

ی يرد، صنف بندگبه سه موضوع يا ساحه عمده، که در ذيل مورد بحث قرار مي ؛اين پاليسیۀ يافته های فشرد

 رديده است. گ

افغان برای حل منازعات  ساز صلحزنان  ىروشها -الف

روش های متفاوت برای مديريت منازعات روی  ،مطالعات نشان داده است که زنان و مردان بصورت عموم

يری را روی گشتر روش های همکاری مديريت منازعات مانند همکاری، مصلحت و جلويرند. زنان بيگدست مي

يدی را نقش کليرند. زنان گيری کار ميگدر حاليکه مردان بيشتر از استراتيژی های رقابتی و جلو ؛دنيرگدست مي

 در ايجاد صلح توسط چهار نقش ايفا مينمايد: 

مينمايد.  بدون خشونت با تعقيب دموکراسی و حقوق بشر مبارزه گفعال و دادخواه برای صلح، زنان عليه جن هونگ هاول ب" 

ميانجی،  هنوگه د. سوم بنخيريه، زنان در کاهش مستقيم خشونت نقش ايفا مينمايو کارکنان کمکهای  صلح حافظونه گه ، بدوم

را  و ريشه های خشونت ند.ر روابط( کار مينمايي، زنان برای )تغيو پاليسی سازان )امراض(مشاورين تداوی ترضيضات

 دممرو ماعات در ارتقای ظرفيت اجتان در روند انکشافی، زنان گاران و اشتراک کنندگآموزه ونگه ، با  . اخيرنداز بين ميبر

 ."دننقش ايفا مينماي ،6يری از منازعات خشونت بارگبرای جلو ،خويش

ر زنان ، که در اين کشواندوخته های فراوان وجود دارد ،ليبريا کننده صلحايجاد برای آموختن از تجارب زنان

 زنان هکروه ها و شبکه های زنان مانند شبگ .ندکليدی را ايفا نمودهای چندين ساله نقش گبرای پايان دادن جن

ان حکومت و باغی ها گنمايند، )MARWOPNET(و شبکه صلح زنان دريايی مانو  )WIPNET(صلح ساز 

ح نظارت از مذاکرات صل ،روه هاگی انجاميد. اين گروه های جنگش بس بين ت، که به آرا به ميز مذاکره کشاندند

بن  ابزمانيکه مذاکرات ند. رفتگو مشاهده نمودند و اعتراضات خاموشانه را بيرون از محل مذاکرات روی دست 

رفت  بيرون ۀان اجازگو به مذاکره کنند هرديد، زنان مسير بيرون رفت از محل را مسدود نمودگ رو به روبست 

 رفت.  گدر مذاکرات پيشرفت صورت  که ندادند نیاز محل را تا زما

که  7بازی نمودند،پاين يرسمی روند صلح در فلو حياتی را در رديابی رسمی و غيرهمچنان، زنان نقش برجسته 

ها را  چنين روش ۀاين ميتواند مثال خوب برای نقش فعال زنان در مذاکرات صلح افغانستان باشد. موثريت بالقو

فعالين  ،، استنباط نمود، که در آن زنانندبازی نمودنقش  8که در مذاکرات صلح برنودی یزنان کارکردميتوان از 

   ر و صلح در سطح محلی بودند.  يان تغيگو نمايند

 

غانستان، در طول تاريخ اف. ندکشور و مردم را دار بهبودی و رفاه در انکشاف ايفای نقش غنی رسوم ،زنان افغان

زنان   9.ندسريع سياسی، امنيتی، اجتماعی و اقتصادی کشور ايفا نموده ا ۀنددهررا در محيط تغي گزنان نقش بزر

و  فعالين حقوق اجتماعی و زنان، سياسيون، ميانجی های محلی، قضات، اساتيدبرای صلح،  دادخواه هونگ هب

  م ميباشند. سهي رسمیرسمی و غير و همچنان در سکتورهای تجارتی ندخدمات عرضه نموده ا ،پوليس

 

نان زار محدود ميباشد. نقش بسي ،ونه طرف ذيدخل کليدی در روند فعلی صلحگ هزنان برسميت شناختن  هر، بگم

البان طکه يجاي ؛رديده استگاه مذاکرات صلح ملی و بين المللی برچيده گاز ديد ، بويژهدر سطح مردمیصلح ساز 

تمرکز  و ميشود برده نام ، فقطدر صورتيکه از زنان. دنسرخط موضوعات را تشکيل ميده ،در بيشتر موارد

ک ردد. اين يگمبذول مي ساکن اند، مانند کابل گکه در شهرهای بزر ن زنفعالي آن عده باالی ،بصورت ويژه

کليدی زيرا يک روند صلح به رهبری و ابتکار زنان برای ايجاد صلح  ؛رددگفرصت عمده است که ضايع مي

 د. نشهروندان افغانستان را تربيه مينماي ۀنسل آيند ،زيرا زنان ؛ميباشد
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 ؛دنزنان ميباشفعاليت آنها در سطح محلی،  هتوجه ببا  ،گنوع جن هر 10اولی توافق نمودند که قربانیسازان صلح 

طرح و تطبيق  در ،ها به اين باوراند که به زنان افغانآنرو،  . از اينخانواده ميباشند انگمراقبت کنند هازيرا آن

ر د سازان ی، يکی از صلح. جان بی بنقش کليدی داده شودو فعاليت های ايجاد صلح  گروند بعد از جن همرحل

د. ما بيشتر بايد از ياد نبرنخواهران خويش را  ،ان طالبان و حکومت افغانستان در دوحهگنمايند" :ويدگکندهار مي

ه (، ک۲۰۲۰ری اخير )اکتوبر گيدر جريان ورکشاپ شبکه ملی ميانج "از يک بار در اين جنک قربانی داديم.

ای جاری هگی شان بيشتر از اثر جنگفتند که زندگ، زنان دده بوکرمرکز تعليمی زنان افغان در کابل راه اندازی 

ختل مآنها ه ی روزانگو زند آنها اختطاف و يا کشته ميشوند ۀزيرا اعضای خانواد ؛رديده استگشدت متاثر  هب

 شده و از نيازمندی های اساسی محروم شده اند. 

که  فتندگده( ونمصاحبه ش ۱۵۰از  زن ۴۲فيصد ) ۲۸و ميکانيزمهای حل منازعات محلی،  ها در مورد روش

انواده، خکه آنها منازعات محلی بين  فتندگده( نومصاحبه ش ۱۵۰زن از  ۲۱) دفيص ۱۴آنها شوراهای محلی دارند. 

 ۲۱فيصد ) ۱۴د. نطريق چينل های حکومتی حل مينمايو يا خشونت عليه زنان را از  یگخشونت های خانواد

 ىاضاتقدر اجتماعات خويش  ،که آنها از مردم تعليم يافته يادآورى کردندده( همچنان ونمصاحبه ش ۱۵۰زن از 

 ۱۵۰زن از  ۵۷فيصد ) ۳۸ه د. نزديک بند تا به يک توافق رسيده و راه های حل را دريابنهمکاری مينماي

ونه مرجع گسن ب گفتند که آنها مسايل خويش را توسط زنان و مردان بزرگزنان صلح ساز ( شوندهمصاحبه 

مشکالت خويش را به مالها راجع ه( وندش مصاحبه ۱۵۰از  نز ۹خوب، حل مينمايند. باالخره شش فيصد )

 د )علمای مذهبی(. نميساز

 

رسش پی گدر مورد منازعات ناشی از ازدواج اجباری، پرداخت طويانه و يا خشونت خانواد ،وقتيکه از اين زنان

بين  فتند که آنها چنين منازعات را از طريق فعاليتگ( ندهومصاحبه ش ۱۵۰زن از  ۹۰فيصد ) ۶۰، به عمل آمد

نيز ردان شانه به شانه با م ،قومی ه های محلیگدر جر والمعمفتند که گروه همچنان گد. اين نحل ميساز خانواده

از واليت  ساله ۳۴د. يک زن نروميان آ هو روابط احسن بين خانواده ها را ب تا صلح را ايجاد ؛دناشتراک مينماي

حترامانه اروابط  اهميت. از اينرو، درک مينمايمما درد و رنج از دست دادن پسر و اقارب خويش را "  :فتگپکتيا 

ه زنان از ک ورزيم هميشه تالش مي"  :وی افزود "بين قبايل و مردم مختلف در اجتماع را نيز ميدانيم. و دوستانه

 دستد که از افزايش خشونت و تنش نخانواده های مختلف را در روند دخيل سازيم، تا مردان را وادار ساز

 "با خود داشته است. ینتايج" ،که اين روش افزود ىو "بردارند.

 

افغان زنان صلح ساز اه گمذاکرات جاری صلح از ديد -ب

ح ر  مسير برای صلگا اما .تاس نديجالب و خوشا رديگ تمذاکره صور قياز طر هتوافق ک کيبه  یچشم انداز

زنان در  شود مردم در سراسر کشور بويژهيد، الزم است که دانسته آ میو متداوم در افغانستان به وجود  پايدار

و  11رديد، مطالعاتگد. طوريکه در فوق ذکر نونه روند صلح فعلی را بررسی مينمايگچ ،مناطق دور دست

دخيل  با هم وجود دارد. از اينرو،زنان صلح ساز و اشتراک پرمفهوم  مدتروابط صلح درازى از مثالهای متعدد

 ،حياتی ميباشد. دخيل بودن آنها در ابتکارات صلح محلی ،شرکای صلح حيث هساختن دختران جوان و زنان ب

هی دان بين المللی، برای اجندای شکل گفعاليت های مدنی، حکومت داری محلی، حکومت های ملی و تطبيق کنند

 باشد.  یم الزم ،صلح سازنده

 تعريف زنان از صلح -1

ی صلح را احيا ،اکثريت زنان اشتراک کننده ؟مينمايندونه تعريف گکه صلح را چ وقتيکه از آنها پرسان شد

نواده و و سيستم های اجتماعی را ايجاد نمايد که نيازهای خا ندی مينمايگاجتماعات که در همزيستی با هم زند

د ايجاد يک محيط تحمل پذيری و پذيريش تاکي آنها در پاسخهای خويش به اهميت .اجتماع را برآورده سازد

 اطفال يکی از اولويت های مهم باشد.  ۀر آن آيندورزيدند، که د
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عات شان شان با افراد و اجتماى را نزديک به خانه ها ،ان صلحگطالبان، اشتراک کنندفراتر از صلح بالقوه با 

صلح ؛"از واليت پکتيا ساز ساله، يکی از زنان صلح ۲۳دانند. به نظر رحمت بی بی  یبين مردم و خود شان، م

 "ند.ی نمايگی زندگر در همبستگمردم با همديفته ميشود که گ، زمانی صلح قريهبين دو فرد، دو خانواده، دو 

شم و من راحت با ندم به مکتب بروزمانيکه پسر و دختر" معنی است فت که صلح به اينگرهار گدرخانی از نن

 "د.يا آنها را در روی سرک بکشاند و ران نباشم که آنها را کسی در راه توقف دهد، صدمه رسگو ن

 

امريکا و طالبان ۀاياالت متحد بينعکس العمل در مورد توافق  -

رديده گن امضا امريکا و طالبا ۀاند که توافق برای صلح افغانستان که بين اياالت متحدان به اين باورگاشتراک کنند

مام اشتراک مينمايند، منفعت حقيقی ندارد. نزديک به تی گکه در دهات زند ىبويژه زنان و مردان ه افغانهااست، ب

که  دندو تلفات ملکی نيز افزايش يافته است. زنان شکايت نمويافته  شدتفتند که خشونت در واليات گ انگکنند

ر زارش اخير يوناما، دگردند. مطابق به گاز خانه های شان متواری  ،گشدت جن نسبتآنها مجبور شدند تا 

زديک رديدند و نگتن  از خانه های شان بيجا  ۳۵،۰۰۰ ،، از اثر حمالت طالبان باالی هلمند۲۰۲۰اکتوبر سال 

  12از مکاتب محروم ماندند. ردگشا ۴،۰۰۰به 

 

در  ه، نظر منفىزنان اشتراک کنند صددر ۸۵رديده است، گدر ذيل ارايه  ۲افزون بر آن، طوريکه در شکل 

اشند. بى فيصد نظر مثبت دارند و اميدوار م ۷در حاليکه  ؛دنمورد توافق صلح بين اياالت متحده و طالبان دار

ر مورد ددر حاليکه سه فيصد  ؛وضعيت بهبود خواهد يافت ،اند که در نتيجه پيشرفت رونداميدوارپنج فيصد زنان 

حت و زيرا توافق صلح دارای وضا ؛ه رخ خواهد داددانند که چ یفتند که آنها نمگحقايق عينی مشوش بودند و 

 13شفافيت نمبياشد. 

 

و اجتماعات  پيامدهای قابل لمس در خانه ها به ،اند که انکشافهاران به اين باورگيصلح و ميانج ۀکنندزنان ايجاد

ديده و رگآور از وضعيت فعلی ياد ه،اشتراک کنند زنان ردد و تقاضای شفافيت بيشتر را نمودند.گشان مبدل نمی 

 ،دقابل درک نميباشد و تقاضای آتش بس نمودن "ين زمانر عهای جاری و خشونت و مذاکرت صلح دگجن" :فتندگ

در  ذارگشت و گاطفال و  ۀرانی های خويش را در مورد آيندگکه يکی از نيازهای جدی ميباشد. آنها همچنان ن

حقوق  نيتئومص ند که در مذاکرات جاری بين االفغانیتاکيد ورزيداجتماعات خويش اظهار نمودند. آنها همچنان 

 هاکرزمانيکه حکومت افغانستان و طالبان در دوحه مذ" :فتگردد. جان بی بی از کندهار گتضمين بايد  ،زنان

ديم، بيشتر پرداخت نمو ما بيشترين هزينه را گ، در اين جنمينمايند، بايد خواهران خويش را از ياد نبرند ]زنان[

 "همه. از
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بان که طال فتندگان گفيصد از اشتراک کنند ۳۰ ،رديدگشت احتمالی طالبان موضوع مطرح گزمانيکه در مورد بر

آنها  فتند کهگر گد نمود. تعداد بيشتر زنان دينشت خواهگبه روشهای قبلی خويش، که در زمان قدرت بودند، بر

باشد.  نمی ۱۹۹۰انستان دهه زيرا افغانستان فعلی، افغ ؛دنروش فعاليت های خويش را تغير داده باش است ممکن

 شت طالبان به قدرت در نتيجه توافق صلح اظهارگبر دنظر منفی را در موره، اشتراک کنندصد زنان در ۱۸

زادای آکمتر مخالف  است که طالبان ممکن کنند یاحساس م 14ی نمودند، با آنکه کارشناساننمودند. زنان يادآور

انسته دزادی زنان آهم مهم است که موقف آنها در مورد حقوق کار، تعليم و د، بازنحقوق زنان نظر به سابق باش

 شود. 

 

ا تغير نتوانسته است وضعيت امنيتی ردانند که  ی))معامله روی کاغذ(( مرا  ىافزون بر آن، زنان چنين توافق

 د. ببخشی روزانه را بهبود گدهد و زند

 ارزيابى ميکنندونه گچنقش زنان را در مذاکرات صلح ان گاشتراک کنند-
که مصاحبه صورت  ساززنان صلح . با به نقش محدود زنان در روند صلح اعتراض نمودند ،انگاشتراک کنند

ن به فتگسخن زيرا آنها ظرفيت  ؛که به زنان بايد در روند صلح اشتراک کامل داده شود ، تاکيد ورزيدندرفتگ

 توانند.  یرا بصورت دقيق منعکس نموده م نیميز د و حقايقننصف نفوس را دار

 

ات روی نقش زنان را در مذاکری يراگنمايش ان تاکيد ورزيدند که نزديک به تمام فعالين، پاليسیگاشتراک کنند

يجاد صلح در ا ،ی کشورپيشينه ها و جغرافيااز تمام  ،استنتاج نمودند که زنانان گ. اشتراک کننداندرفته گدست 

دار و کشور نقش داشته باشد. آنها يادآوری نمودند که اين امر برای رسيدن کشور به صلح موفق، پاي ۀو آيند

  ميباشد. متداوم الزم

 

شهر بين زنان و تفاوت دهات -

يک  ،ان توافق نمودند که زنان افغانستانگرفت. اشتراک کنندگتفاوتهای شهر و دهات نيز بحث صورت در مورد 

شرده فپاليسی برای اين  تحقيقر، گاز نظر اجتماعی و جغرافيايی آنها متفاوت اند. م .باشد یروه متجانس نمگ

تمام  در مورد حقوق و نيازهای اساسی زنان در مناطق شهری و دهات وجود دارد. گيد مينمايد که تقرب بزريتا

انند م ،زنان دهاتی ارايه و زبان است که در مصاحبه و بحث ها اشتراک نمودند، توافق داشتند که ممکن ىزنان

حی صقبت های ر نيازهای شان مشابه اند. زنان در دهات، ميخواهند که به خدمات مراگزنان شهرنشين نباشد، م

باشند. ساقی  زينه فعاليت های مدنی را داشتهگدست آرند، ميخواهند که کار کنند و ه د، تعليم بنسی داشته باشردست

 "خواند.متفاوت داشته باشد، ميخواهم وی درس ب ۀر ميخواهم دخترم آيندگاه به مکتب نرفتيم، مگهيچ":فتگجانه 

 ۀدهندريتغ ،فتند که رای زنان دهاتگان گدر مورد احتمال همه پرسی برای توافق صلح آينده، بعضی اشتراک کنند

 . از اينرو، آنها تاکيد ورزيدند که از حقوق خويش استفاده نمايند. 15يرنده در انتخابات بودگبازی و تصميم 

 

ان محلی گتضمين کنند -

شورشيان  که زنان، دختران جوان و والدين آنها هراس دارند ى ازساله، تعداد زياد ۴۰ل مکی گصلح  فعالبه گفته 

سطح  در طرح بعد از صلحدر صورتيکه  رفت. وی يادآوری نمودگد ناز آنها انتقام خواه ،رسيدن به صلحبعد از 

ر درديد، که گذشته خواهد گناکام شود. اين امر سبب وضعيت  است صلح ممکن کنند،نبسيج  ها را محلی تضمين

 نمودند. ى اطفال وی را از رفتن به مکتب ممانعت م ،آن زمان شورشيان

زادانه در اجتماعات آبايد بصورت  ،ان توافق داشتند که زنانگ، نزديک به تمام اشتراک کننددر مورد استخدام

سر ببرند. هر نوع ه ب مستقالنهنند زيرا آنها نميتوا ؛ذار نمايند و به کارهای خويش ادامه دهندگشت و گخويش 



                                13                                                                                                                                               فراتر از کابل                  

نفوس  نيم هيو حماننمايد، موثر نخواهد بود،  نتوافق صلح که آزادی، حق تعليم و فرصت کاری زنان را تضمي

د خواست که آنها در خانه ناه نخواهگهيچ ،رگکه وی و زنان دي فتگافغانستان را با خود نخواهد داشت. درخانی 

ی يحسرت های خويش بسيار گما در زند":وی افزودردند. گشان بندی باشند و از حق تعليم و کار محروم  ىها

که دخترام که در صنف دهم مکتب است، از تعليم بيشتر محروم  داه برايم قابل قبول نخواهد بوگر هيچگداريم، م

 "ردد.گ

ی جاری رانی هاگيکی از عوامل ن آن را به وضعيت فعلی زنان در سرتاسر افغانستان اشاره نمودند و ،تمام زنان

، ر ميبرندسه در وضعيت ناهنجار ب ،زنان در مناطق تحت نفوذ طالبانکه  فتندگآنها  ؛ونه مثالگ ه. بندفعلی دانست

ومت و داده ميشود، و در ساحات کنترول حکسار ميشوند، مکاتب شان سوختانده و يا توسط بمب انفجار گآنها سن

 ند. هست رو به روبا خشونت و شکنجه  ،طالبان

 وررو به زار و اذيت آزمانيکه يک زن با هر نوع خشونت و يا " :فتگساله از واليت بلخ  ۴۳بی بی سايلو، 

شونت در اذيت و يا خ زار وآر چنين گا اما ؛يميحکومتی پرسان نما ه، ما ميتوانيم که از ادارات مربوطرددگمي

سمی زيرا طالبان ساختار يا سيستم ر ؛يرد، ما نميدانيم که کجا برويمگمناطق تحت کنترول طالبان صورت مي

توافق صلح  و هر نوع  ، بيشتر ميسازدده اندنکرر يرانی زنان را در مورد اينکه طالبان تغيگاين امر ن " ندارند.

 . نمايدازادی کار، تعليم و فعاليت های مدنی آنها را متوقف  است ممکن ؛آينده

زنان صلح ساز باالی فعاليت های  ۱۹-تاثيرات ناامنی و کرونا يا کويد -ج

دم مرهراس پخش ميشود. تمام  سرعت قابلا ساخته است و ب مبتالرا در جهان  ميليونها انسان ،کرونا يروسو

 ند. ندست و پنجه نرم ميک ،اقتصادی رو به افزايشجهان با تاثيرات بشری و تاثيرات 

ر در سرتاسر جهان فاجعه آور است، افغانستان بصورت غير متناسب از اث کرونا يروسدر حاليکه تاثيرات و

حدود منابع و پرسونل ماز اثر تا حد نهايی  ،رديده است. سيستم صحی افغانستانگف صحی، متاثر زيربنای ضعي

شت توده های گاز اثر برو همچنان  ميان آمدهه سال ب ۴۰های گتماعی که از اثر جنانسجام ضعيف اج ،طبی

ت هدفی همراه با حمال ، خشونت های متداومان از پاکستان و ايران، زير فشار آمد. افزون بر آنگپناهند گبزر

که  افغان رسی به خدمات صحی ميليون هادست يریگکاهش و جلو تهديد سبب ،عليه تسهيالت مراقبت های صحی

   16ردد.گ ید، مناز هر زمان بيشتر به خدمات صحی نياز دار

مام تذار گشت و گرديد، گذار و قرنطين وضع گشت و گقيودات باالی  ،که به تعقيب آن يروستاثيرات ابتدايی و

و  توانايی آنها را برای فعاليت با همتای خويش ،را محدود ساخت. اين تدابيرزنان صلح ساز مردم بشمول 

زن  يک؛ چنانچه محدود ساخت ،دادخواهی نورمال را بعد از امضای توافق بين اياالت متحده امريکا و طالبان

ن را محدود ساخته است، همچنان توانايی زنا فعاليت های ما يروسطوريکه و": فتگاز واليت بلخ ساز صلح 

 "رسی داشته باشند، نيز محدود نموده است.ر را که به ما دستگدي

زارش دادند که گ انگذاشته است. تمام اشتراک کنندگمچنان تاثيرات مخرب باالی اقتصاد ه ۱۹-کويد يروسو

ز بازاريابی اجناس خويش را ا و های کوچک تجارتاز دست داده اند و  را خوده وظيف ،شانۀ اعضای خانواد

  دست داده اند.

ين چند ،يری از فاجعه بشری، حکومت جمهوری اسالمی افغانستانگتاثيرات منفی کرونا و جلو برای مبارزه با

ها مثال، برنامه های کمک هونگ هيرد. بگتا با اجتماعات نيازمند کمک صورت  ؛رفتگابتکارات را روی دست 

  17رفت.گفقير، مانند توزيع نان خشک در سرتاسر کشور، را روی دست  هاىبرای افغان
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 اکثريت اشتراک ؟يا آنها در شرايط دشوار از حکومت کمک دريافت نموده اندآکه  سوال شد، زمانيکه رگم

ورده اند. دست نياه که آنها بسته های کمکهای حکومت را که مشکالت مالی آنها را از بين ببرد، ب فتندگان گکنند

ا ببی نموده و آنها را در مبارزه تالشهای کمکهای حکومت را منفی ارزيا ،تن ۱۴۶، هاشتراک کنند ۱۵۰از 

 کرونا غير موثر دانستند. 

وع نبدون هيچ  ،ان[ ما را در مبارزه با کروناگآنها ]حکومت و تمويل کنند " :فتگ گانيکی از اشتراک کنند

ل و کنترو د که مردم را در ساحات تحتنمينماي ادعا حکومت و طالبان "حمايت و کمک به تنهايی رها نمودند.

کومتی به تسهيالت صحی محلی ح فتند که آنها نتوانستند کهگان گر اشتراک کنندگ. مندنفوذ خويش کمک نموده ا

برنامه  رفته شده بود، مانندگرسی داشته باشند و از برنامه های حکومت که در پاسخدهی به کرونا روی دست دست

 ريد، مستفيد نشدند. گکه در فوق ذکر  خشک توزيع نان

 هرسی به تسهيالت خدمات صحی وجود نداشت و کمکهای صحی را بفتند که دستگهمچنان  ،زنان صلح ساز

. تمام را که برای تداوی ويروس نياز است، نداشتند ابزارهای الزم ،زيرا مراکز صحی محلی ؛دست نياورده اند

را د، طالبان که به خانواده ها در ساحات تحت کنترول و نفوذ خويش کمک نموده ان ادعاى ه،اشتراک کنند ۱۵۰

 . نددکررد 

 نتايج و پيشنهادات 

ن در . با وجود عدم شناخت نقش زناندبازی نموده ا زنان افغان در انتقال سياسی و اجتماعی کشور نقش فعال

از . دهات و اجتماعات دوردست، آنها هميشه نقش عمده را در ايجاد صلح و حل منازعات محلی ايفا نموده اند

  يری نموده اند.گزمان پايان حکومت طالبان، زنان در ابعاد سياسی، اجتماعی و اقتصادی پيشرفتهای چشم

ام اتباع عادالنه به تم ۀوردها و تضمين آيندابرای استحکام دست ،وند صلحر زنان در تمام سطوح اشتراک افزايش

 وزنان شهری  ین بايد تجارب متنوع زنان را منعکس سازد و صداناميباشد. اين اشتراک ز افغانستان، الزم

 بايد شنيده شود. دهات 

رت صو هکه ميتوان آنرا ب ندخورده امنبع دست نی مينمايند، گدست زندکه در واليات و اجتماعات دور ىزنان

طوری دخيل  ،نظارت از صلح و تسريع انکشاف، و حل منازعات محلیمثبت در امور بعد از توافق صلح، 

 ساخت که پيشرفت افغانستان را تضمين نمايد. 

ح بهبود يابد ردد تا روند صلگفشرده ، پيشنهادات ذيل بايد تطبيق پاليسی های انجام شده برای اين  تحقيقبه اساس 

ى عکس مهای مردان و زنان را منپايدار بوده و اولويت ها و نياز ردد که هر نوع توافق متداوم،گو اطمينانی 

 سازد: 

  ،تطبیق  طرح، از ی. زنان باید بخشردندگدخيل بعد از توافق صلح  ۀبشمول مرحلزنان بايد در همه سطوح روند صلح

وسیع  تجارب متنوع و ،دستد. زنان در مناطق دهات و دورنو نظارت روند بعد از صلح و برنامه های انکشافی باش

ای در شوراه ساز صلح. زنان محلی رددگارایه می رگروپ های دیگد که توسط میباشیی د که متمم فعالیت هاندار

 بشمول یصلح محلرا در روند  ىتا نقش ؛ردندگد که شناسایی و بسیج نناهای انکشافی و اتحادیه ها میتوامحلی، شور

  نمایند.  ایفا انکشاف بعد از صلح، حل منازعات و روند مدغم سازی

 ذاری کامل گه بايد در ايجاد روابط بين اجتماعات شهری و دهات سرماي ،حکومت افغانستان و جامعه بين المللی

د. مشوره های ازبسافغانها کمک خواهد نمود تا به هر روند صلح اتکا و دفاع نموده و آنرا موفق ه اين امر بنمايند. 

 تا ؛رائه شود که نقش مشخص زنان شهری و دهات در آن مشخص شده باشد ى، طرح جلساتصورت گيرد مشترک

  .رددگعنصر مهم تعريف  هونگ هشبکه سازی بعناصر تقرب و 



                                15                                                                                                                                               فراتر از کابل                  

 ده صلح، که با کننبويژه برای زنان ميانجی و ايجاد ؛يردگذاری کافی صورت گبايد سرمايه  ،در ارتقای ظرفيت محلی

ح ساز زنان صلت و ملی ايفا نمايند. هداری صلح در سطح والياگاين زنان کمک خواهد نمود تا نقش حياتی را در ن

وزش آم ،بس و روند مدغم سازی شرا ميتوان در مناطق دهات شناسايی نموده و در مديريت منازعات، نظارت از آت

 ايفا نمايند.  ،را در روند صلح و بعد از توافق صلح ىداد تا نقش بارز

 تماعات محلی بايد به اج ،کاهش خشونتردد. گبايد تنها به نيروهای بين المللی و طالبان محدود ن ،کاهش خشونت

ظرفيت ه کيرد، بلگی زنان را ميگنه تنها زند ،هاگجناز آسيب پذير  و دستردد. تداوم خشونت در واليت دورگتمديد 

 ر از بين ميبرد. گو توانايی آنها را در کمک با زنان دي

 د نمیباش شرکای مهم انکشاف و صلح ،زنانبرای ايجاد اعتماد عامه الزمی ميباشد.  ،شفافيت در تمام سطوح مذاکرات

ا ملکیت ت ؛ندشوصلح  روه های دیده بانگباید در سطح والیتی و ملی شامل  ،ردند. زنانگو باید در این روند شریک 

 و پیامد آن از افغانها باشد.  روند صلح

 نه تنها خواست زنان شهری  ،نيت حقوق زنان در هر توافق صلحصومرسی به تعليم و استخدام، و تضمين دست

ن حقوق ، میباشد. ایندی مینمایگدست زندوالیات دورمحلی که در زنان صلح ساز یکی از خواسته های که بلميباشد، 

باید حقوق  ،حصل هموافق د، تضمین کنند.نرا باید حکومت افغانستان و شرکای بین المللی که روند صلح را حمایه مینمای

یامدهای پتا اعتماد زنان به  ؛توضیح دهند را بصورت واضح ذار، تعلیم و کارگشت و گرسی به و دست زنان و دختران

 ردد. گصلح اطمینانی 
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 ضميمه 

لح و صبيانيه مشترک زنان ايجاد کننده صلح و ميانجيگری جهت ترويج زنان، 

 امنيت در افغانستان 

 ۲۰۲۰اکتوبر  ۲۸کابل، 

ت تخريب دوردست که از اثر جنگ، فقر و غفل هاى از هشت واليات افغانستان شامل ولسوالی ،زنان افغان ما

آغاز  را شفاف صلحمذاکرات  و اعالم کنندگروه های دخيل در جنگ صدا ميکنيم که آتش بس به تمام  ؛شده اند

ی زنان در يک مراسم که از طرف مرکز تعليم ،ميانجيگران شبکه ملی در کابل ما زنان صلح ساز ونمايند. 

برای تجليل  تجليل ميگردد که جهانيان ىافغان سازماندهی گرديده است، با هم جمع آمديم. اين مراسم در زمان

 گيرند.  یمادگی مآ( UNSCR1325، )۱۳۲۵قطعنامه شورای امنيت ملل متحد  ۲۰ درسال گ

ويج دهيم که در خانه ها، اجتماعات و کشور خويش از طريق کشت تخم صلح، صلح را تر به ياد داشته باشيم

های قومی  م، و در گروهييبسيج شده را ايجاد نما  هيم، اجتماعاتبدو به جوانان خويش آموزش زندگی مشترک 

خويش  محيط خويش بين گروه های دخيل در جنگ درميانجيگری  با ما ه. همدوستی را ترويج نمايم ،و نژادی

ن ئو، زنان و دختران را که قربانی خشونت اند، مصهادامه دهيم، تا محيط صلح را به همه ترويج نمود

 هيم. نيت اند، انکشاف دئوکه نيازمند مص یندگی خويش را از طريق کمک به آنهايانگهداريم، و خواهرخو

يجاد و خشونت جو را ا و صلح رو به پيشرفتم که اجتماعات يمينمايتاکيد  ا  مکرر تجديد نموده وتعهد خويش را 

و حقوق  عليه زنان و دختران را طوريکه در دين و رسوم مثبت و قوانين ما منعکس گرديده است، محو نموده

، کننديکه صلح و ثبات ما را تخريب ميى عدالتی و آنها خويش عليه بی م. به جنگييخويش را نگهداری نما

 دهيم.  ادامه 

گان و بيجاشدگان ميان آمده است، و افزايش پناهند هافزايش تهديدات بی سابقه که از اثر جنگها ب بانگرانی ها 

ای مختلف جنگی، و بمباردمان توسط جناح ه -اجتماع ما از دو بُعد انداخلی، بشمول زنان و اطفال، و قرباني

 خانه های مان، افزوده شده است.  

  م: ييصدا مينما ن المللیبه حکومت افغانستان، طالبان و جامعه بي

 حکومت افغانستان: 

ی برساند. حقيقصلح ه د که کشور را بيينهادهای شفاف، عادل و مشمول را تاسيس نمانهادهای شفاف و عادل: 

ان افغانستان، کسانی که امروز وظيفه ندارند. جوان؛ سالها رنج ديديم که دختران و پسران خويش را تعليم دهيم

ا بايد مباشند. نهادهای  یکشور خويش م ۀبادی آيندآپسران و دختران جوان، مستحق فرصت های مساوی برای 

يشه کن ساختن رکه برای کنند  را تضمين ىمتعهد باشند که به همه و تمام افغانها خدمات ارايه نمايند و شفافيت

 يباشد. فساد کليدی م

ماده آهتر بکنند، بصورت  یبه آنها خدمت ماند و  اجتماع ۀنيروی امنيتی که انعکاس دهندامنيت و عدالت: 

فراد قابل بايد به تمام ا ،تا حقوق و امنيت شهروندان را تضمين نمايند. سکتورهای امنيتی و عدلی ؛باشند

 رس باشد. دست
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با  ،ق تعليمرسی به حدستاى براست، دختران و زنان جوان  ما بسيار متاثر شده جامعۀکيفيت تعليم در تعليم: 

 ،ميباشد وفقيت علمی و اکادميکمشکالت جدی مواجه ميباشند. اطفال به محيط مناسب تعليمی که نياز مبرم م

بعد  د.نميشو جابجانفر در يک صنف، بويژه در واليات جنوبی و شرقی کشور  ۸۰تا  ۶۰رسی ندارند، و دست

وند راز سبب رخصتی ها و قرنطين و  ،ب درسی و اساتيدرديده است، کتوضعيت بدتر گ ،از موج اول کرونا

  د.  نوجود ندار ،بطی اصالحات

 طالبان: 

مان زسازد.  میروه را برنده نآتش بس که بدون درنگ تطبيق گردد، نياز است. جنگ هيچ گآتش بس فوری: 

ما صلح شبا گذاشتن اسلحه به زمين، باز گردد. زمانيکه  ،صلح حقيقی روى ها بهوازه که در است آن رسيده

حقوق و  ،گاهجنگ را پرداختيم، و در صلح بايد صدا، ديد هبزرگترين هزين ،ميکنيد، از ياد نبريد که ما زنان

 اشتراک ما شامل گردد. 

ندگی زحقوق مساوی  ،نژادی مشترک ما و شما ميباشد، و تمام گروه های قومی وه افغانستان خان مساوات:

حاصل  طميناناتا  ؛دنبايد اين حق زندگی را شناخته و احترام نماي ها کردن در اين کشور را دارند. تمام گروه

 ورزند.    یدر روند صلح اشتراک م ،زنان و مردان افغان گکه گروه بزر شود

گ شديم. نداشتيم. ما در جريان جنگ بزرهيچ فرصت برای رفتن به مکتب ها بعضی از مادختران ما:  ۀآيند

عد از صنف بد. دختران ما از رفتن به مکاتب و مدارس نمگر ميخواهيم که دختران ما به تعليم خويش ادامه ده

نيستند و  نئودر بعضی مناطق تحت نفوذ شما در واليات کندهار و پکتيا منع شده اند. استادان اناثيه مص ،ششم

تران ما نمايند. ميخواهيم دخ یزيرا آنها برای صلح در اجتماعات خويش کار م د؛قرار ميگيرنتهديد  مورد

تان، اولويت افغانس ۀرسی کامل به تعليم داشته باشند و ميخواهيم تعليم دختران و زنان برای انکشاف آينددست

 پنداشته شود. 

 بين المللی  هجامع

ر نوع فعاليت که کشورهای منطقه به تعهدات خويش برای صلح افغانستان باقی ميمانند و از ه اطمينانی سازيد

 د. نرزمى وردد، ابا ی که سبب تحريک خشونت در کشور ما ميگيها

 آتش بس فوری و تضمين کاهش خشونت ها.دادخواهی به 

 نمايند.  یبلند و بيش از حد پرداخت م ههزين ها، خشونت هافزايش بی سابقا مردم افغانستان ب

  د.نتا برای صلح صدای مستقل داشته باشکنيد؛ يت مدنی و زنان را حما هگروه های جامع
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