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درباره AWEC

از سال  ، 1991در اوج جنگ های شدید  ،مرکز آموزشی زنان افغانستان (  )AWECاین امتیاز را داشت که برای
توانمندسازی زنان و رشد و محافظت از کودکان  ،با تمرکز بر روی کسانی که اغلب از طریق شبکه های ایمنی
سقوط می کنند  ،کار کند AWEC .به عنوان یک مرکز اجتماعی و آموزشی توسط زنان پناهنده افغان در تبعید
آغاز به کار کرد .زمینه های اصلی کار  ، AWECآموزش  ،بسیج توسعه رهبری و ایجاد ظرفیت سازمانهای
جامعه مدنی و جامعه محلی و اجرای برنامه های مرکز آموزشی ویژه برای کودکان خیابانی بوده است .صلح
سازی جز یکپارچه ای در برنامه  AWECبوده است AWEC .با سازماندهی از طریق بازدیدهای منطقه ای در
معرض دید و بازدیدها  ،تبادل نظر  ،آموزش صلح  ،گفتگوهای صلح جامعه و تحقیقات صلح  ،گفتگوی درون
قومی زنان در سطح مردمی را ترتیب داده است.
درباره UN Women

 UN Womenسازمان ملل متحد است که به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان اختصاص داده شده است.
 ، UN Womenیک قهرمان جهانی برای زنان و دختران  ،برای تسریع پیشرفت در تأمین نیازهای آنها در
سراسر جهان تاسیس شد.
نظرات بیان شده در این انتشارات از نظر نویسندگان (نویسندگان) است و لزوماً نمایانگر نظرات UN Women

 ،سازمان ملل یا هر سازمان وابسته به آن نیست.
© .UN Women 2020کلیه حقوق محفوظ است.
تولید شده در افغانستان.
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فشردۀ گزارش
اين گزارش تحقيقی را مرکز آموزش زنان افغان تدوين نموده ،و  ۱۵۰مصاحبه تيليفونی با زنان صلح ساز و
مذاکره کننده در هشت واليت افغانستان (بدخشان ،کندهار ،هرات ،هلمند ،پکتيا ،ننگرهار ،کابل ،بلخ) را جمع
آوری نموده است .اين مصاحبه ها در زمان حساس انجام يافته؛ زيرا حکومت افغانستان با طالبان مذاکرات را
آغاز نموده است.
از آغاز مذاکرات به رهبری اياالت متحدۀ امريکا ،زنان در سرتاسر کشور به صلح احتمالی خيرمقدم گفتند ،در
عين حال نگرانی های خويش را در مورد معامله باالی حقوق شان ،در صورت پيشبرد روند صلح به صورت
خصمانه و عدم نمايندگی زنان در اين روند ،اظهار نمودند .اين پاليسى فشرده ،ميخواهد که اطمينانی سازد تا
صداى زنان در مباحثات سياسی بعدی و روند صلح بين االفغانی ،شنيده شود.
موضوعات متعدد ،از مصاحبه های انجام شده برای اين گزارش بروز نمود:
اشتراک کنندگان؛ صلح را ،احيای اجتماعاتی که در روابط منسجم و ايجاد سيستم های اجتماعی زندگی
مينمايند و نيازمندی های خانواده و اجتماع را برآورده ميسازند ،تعريف نمودند .زنان ايجادکننده صلح ،همچنان
به اهميت ايجاد محيط تحمل و پذيرش تاکيد ورزيدند.
اشتراک کنندگان ،بويژه مردان و زنان در ساحات دهات ،به اين باوراند که توافق امضا شده بين اياالت متحدۀ
امريکا و طالبان برای آوردن صلح برای افغانستان ،کدام منفعت حقيقی ندارد .نزديک به تمام اشتراک کنندگان
گفتند که خشونت ،در واليات شديتر شده و تلفات ملکی افزايش يافته است .تقريبا  ۸۵درصد اشتراک کنندگان
زنان ،نظر منفی در مورد توافق بين اياالت متحدۀ امريکا و طالبان دارند؛ درحاليکه تنها هفت فيصد باور مثبت
دارند و اميدواراند که پيامدهای خوب داشته باشد .اين زنان صلح ساز  ،خواستار شفافيت بيشتر و پيامدهای
حقيقی يا واقعی در روند صلح ميباشند.
با زنانی که مصاحبه صورت گرفته است ،از برگشت بالقوۀ طالبان به قدرت ،محتاط و نگران اند؛  ۳۰فيصد
زنان نگران اند که اين گروه به روش های قبلی که قدرت را به دست داشتند ،روی خواهند آورد .گروهى از
اين زنان ،همچنان ابهام و نگرانی های خويش را در مورد موقف حق کار ،تعليم ،و آزادی زنان اظهار نمودند،
و به خشونت ها و آزار و اذيتی که زنان در ساحات تحت کنترول طالبان رو به رواند ،اشاره نمودند.
زنان صلح ساز ،به نقش حداقل يا محدود زنان در روند صلح اعتراض مينمايند ،و آنرا به شکل بخشی از نشانه
های راهبرد نمايشی می دانند .اينها مي گويند که شامل ساختن وسيع زنان در روند صلح ،برای رسيدن به صلح
موفق ،پايدار و متداوم الزم ميباشد .افزون بر آن ،زنان صلح ساز ،از نقش کليدی تضمين کنندگان محلی نيز
يادآوری نمودند که در اطمينانی ساختن صلح حقيقی و پايدار ،مهم پنداشته ميشود.
باالخره ،با زنانى که مصاحبه صورت گرفت ،از تاثيرات مخرب صحی و اقتصادی کرونا يا کويد ۱۹-يادآوری
نمودند و مشکالتی را که ناشی از اين ويروس به ميان آمده است ،ذکر کردند.
پيشنهادات ذيل ،در نتيجه بحث با زنان صلح سازبروز نمود:
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زنان بايد در همه سطوح روند صلح ،بشمول مرحله بعد از توافق صلح دخيل گردند .زنان باید بخشی
از طرح ،تطبیق و نظارت روند بعد از صلح و برنامه های انکشافی باشند .زنان در مناطق دهات و
دوردست ،تجارب متنوع و وسیع دارند که متمم فعالیت هایی میباشد که توسط گروپ های دیگر ارایه
میگردد.
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حکومت افغانستان و جامعه بين المللی ،بايد در ايجاد روابط بين اجتماعات شهری و دهات سرمايه
گذاری کامل نمايند .این امر به افغانها کمک خواهد نمود تا به هر روند صلح ،اتکا و دفاع نموده و آن
را موفق سازند.
در ارتقای ظرفيت محلی ،بايد سرمايه گذاری کافی صورت گيرد؛ بویژه برای زنان میانجی و صلح
ساز ،که به این زنان کمک خواهد نمود تا نقش حیاتی را در نگهداری صلح در سطح والیات و ملی ایفا
نمایند.



کاهش خشونت ،بايد تنها به نيروهای بين المللی و طالبان محدود نگردد .کاهش خشونت باید به
اجتماعات محلی نیز تمدید گردد .تداوم خشونت در والیت دوردست و آسیب پذیر از جنگها ،نه تنها
زندگی زنان را میگیرد ،بلکه ظرفیت و توانایی آنها را در کمک با زنان دیگر از بین میبرد.



شفافيت در تمام سطوح مذاکرات ،برای ايجاد اعتماد عامه الزم ميباشد .زنان شرکای مهم انکشاف و
صلح میباشند و باید در این روند شریک گردند.



تضمين دسترسی به تعليم و استخدام و مصنونيت حقوق زنان در هر توافق صلح ،نه تنها خواست
زنان شهری ميباشد ،بلکه یکی از خواسته های زنان صلح ساز محلی که در والیات دوردست زندگی
مینمایند نیز میباشد .این حقوق را باید حکومت افغانستان و شرکای بین المللی که روند صلح را حمایت
میکنند ،تضمین نمایند.



معرفی
تحقيقات نشان داده است که مشارکت زنان در موفقيت روند ايجاد صلح ،مهم و جدی ميباشد؛ در صورتيکه زنان
در روند صلح دخيل باشند  ۲۰فيصد احتمال تداوم توافق چنين صلح ،حداقل برای دو سال وجود ميداشته باشد و
احتمال  ۳۵فيصد افزايش تداوم صلح ،حد اقل به  ۱۵سال ميرسد1.
زنان همچنان تجارب مختلف از جنگ ،راهکارهای مقابله و حل و فصل و استراتيژی های مختلف دارتد ،که اين
امر ديدگاه ويژه و حياتی را در مذاکرات صلح به ميان می آورد2 .
با وجود اسناد و پاليسی های متعدد ،در مورد اهميت اشتراک مفيد زنان در تالشهای ايجاد و نگهداری صلح،
بشمول بنياد اقدامات بيجينگ ،قطعنامه شورای امنيت ملل متحد  ،۱۳۲۵سال  )UNSCR1325( ۲۰۰۰و
قطعنامه ( )۱۰زنان ،صلح و امنيت ، 3تاکيد ميورزد؛ مگر در اين بخش ،پيشرفت بطی و متردد صورت گرفته
است .از آنجاييکه در افغانستان جنگهای متداوم ،بخشى از زندگی روزمره از زمان تصويب تدابير فوق الذکر
بوده است ،تنها تالش های محدود برای دخيل ساختن زنان برای ايجاد صلح ،صورت گرفته که آنهم با موانع رو
به رو شده است.
افغانستان ،شاهد جنگهای ويران کنندۀ مزمن نزديک به چهار دهه ميباشد و از هر بُعد ،زنان افغانستان از اين
جنگها بيشتر متاثر گ رديده اند .ميليون ها زن بيوه شده و يا اقارب نزديک خويش را از دست داده اند ،4درحاليکه
تعداد زيادى ديگر ،از حقوق اساسی خويش بشمول حق تعليم ،کار و دسترسی به خدمات مراقبت های صحی در
سرتاسر کشور محروم گرديده اند .ابتکارات به رهبری افغانستان؛ مانند طرح کاری ملی برای قطعنامه شورای
امنيت ملل متحد  ،۱۳۲۵به اساس تيوری ،بايد رنجهاى زنان را با شامل سازی زنان در نقش تصميم گيری در
حاالت جنگ و بعد از جنگ ،کمکهای اضطراری و حالت برگشت ،از بين ببرد ،مصوونيت زنان را تامين و
اشتراک آنها را در روندهای مربوط سياسی ترويج سازد .مگر نقش زنان در روند صلح افغانستان ،تنها با
اشتراک محدود زنان در تيم مذاکرات ،تعيين و تعريف گرديده است .فعاليت های ناچيزى انجام شده است تا
اطمينانی گردد که تيم مذاکره کننده و تصميم گيرنده ،با حرکت های حقوق زنان ارتباط دارند و يا مهارتهای جندر
و حقوق زنان و دخيل سازی جامعه مدنی در روند صلح مدغم گرديده اند .نقش کم زنان ،به ضرر کشور و آيندۀ
صلح پايدار ميباشد .زنان صلح ساز ،بويژه که در مناطق دهات زندگی مينمايند ،ميتوانند بر ميز مذاکره ،ديدگاه
6

فراتر از کابل

ها و اولويت های متنوع را شامل سازند؛ آنها از جنگها نظر به مردان بصورت مختلف متاثر شده و آنرا نظر به
زنانى که در شهرهای بزرگ ساکن اند ،به گونه مختلف تجربه مينمايند .اين موضوع ،فراتر از استدالل تفاوتهای
بين شهرها و دهات ميباشد .اين امر تنها در مورد عدم توافق نيست ،مگر بيشتر در مورد حقوق مساوی برای
تمام زنان افغان ميباشد؛ تا آيندۀ کشور خويش را به اساس تجارب زندۀ جنگ ،شکل دهی نمايند .زنان در واليات
دوردست ،در صلح پايدار به سطح محلی و ملی نقش کليدی دارند و برای انسجام دوباره ساختارهای اجتماعی
در جامعه افغانستان بعد از جنگ ،الزم پنداشته ميشود.
به تعقيب امضای توافق بين اياالت متحدۀ امريکا و طالبان ،به تاريخ  ۲۹فبروری  ۲۰۲۰برای صلح در افغانستان،
تعداد زيادى از زنان در افغانستان هراس دارند که با برگشت طالبان به قدرت ،يک بار ديگر زنان اشکال مختلف
ظلم ،ستم و محروميت رو به رو خواهند شد ،که اين حالت مشابه به حالتی خواهد بود که طالبان در دهه ۱۹۹۰
به زنان روا داشتند .بيشتر زنان مدافع حقوق زن و رهبران سياسی ،به اين باوراند 5که طالبان موقف خويش را
در مورد جور و ستم زنان تغير نداده اند .اين باور از تجارب زنانى که در ساحه تحت کنترول طالبان زندگی
مينمايند و در آنجا زنان را برای (جرايم اخالقی) سنگسار می نمايند ،مکاتب دختران و رهبران زنان را در ساحه
تحت نفوذ و کنترول شان ،هدف حمله قرار ميدهند ،منشا می گيرد.
عدم وضاحت در مورد روند جاری صلح بين حکومت افغانستان و طالبان و بن بست مذاکرات بين االفغانی،
افزايش خشونت ها ،سبب افزايش نگرانی های زنان افغانستان در مورد آيندۀ کشور و نقش آنها شده است.
برای از بين بردن اين نگرانی ها ،پروژه؛ زنان و صلح با زنان محلی صلح ساز و ميانجی را دخيل ساخته،
ظرفيت آنها را ارتقا بخشيده و صدای آنها را در مذاکرات صلح و حل و فصل پس از صلح ،برجسته ميسازد.
به اساس تجارب قبلی ،در ايجاد صلح محلی با شوراهای زنان و رهبران زنان محلی در واليات مختلف ،مرکز
تعليمی زنان افغان ) ۳۸۱ ،(AWECزن در هشت واليت کشور (بدخشان ،کندهار ،هرات ،هلمند ،پکتيا،
ننگرهار ،کابل ،بلخ) را شامل اين پروگرام نموده است.
برای آگاهی ديالوگهای سياسی آينده و روند صلح بين االفغانی ،اين پاليسی فشرده ميخواهد که توجه مسولين
مربوطه را به صداهای ناشنيدۀ زنان صلح ساز دهات افغانستان بشمول حکومت جمهوری اسالمی افغانستان،
وزارت صلح ،تيم مذاکره کنندۀ افغانستان ،گروه های دادخواهی ،پاليسی سازان و رهبران متفکر ،مبذول بدارد.
بخش اول اين پاليسی؛ بصورت فشرده ،نقش زنان صلح ساز در سطح اجتماع را که صلح پايدار را ترويج و
حمايت ميکند ،ارزيابی مينمايد .بخش دوم؛ ديدگاه زنان صلح ساز دهات را در مورد مذاکرات فعلی ارايه ميدارد.
بخش نهايی؛ بصورت فشرده ،موضوعاتی را که سبب افزايش بحران بشمول کرونا و ناامنی های جاری ،باعث
افزايش جنگ های محلی و مانع تالش های صلح در داخل اجتماعات ميشود ،در بر ميگيرد .اين بخش اضافی
تحليل ،برای دانستن تالشهای بيشترى که نياز است تا به زنان صلح ساز رسيدگی نمود و صداهای آنها را برای
صلح در جريان ويروس کرونا و جنگها شامل کرد ،در نظر گرفته شده است .اين سند ،با پيشنهاداتی که زنان
صلح ساز در جريان سروی ارايه نموده اند ،خاتمه می يابد.
قابل يادآوری است که کرونا ،ساحه کاری و فعاليت های پروژه را برای زنان صلح ساز دخيل در دهات را متاثر
نمود .قيود گشت و گذار و مراقبت های قرنطين از اثر ويروس در افغانستان ،گشت و گذار تمام مردم بشمول
زنان صلح ساز را محدود نموده است .اين تدابير ،سبب شده است که دسترسی آنها به ساحات کاری شان محدود
گردد و آنها را وادار کرده است که به نيازهای اضطراری صحی و بحران خانوادۀ شان تمرکز نمايند .با اين
وجود ،ارتباطات را از طريق چينل های موجود ادامه داديم و وضعيت خويش را نظر به نيازمندی ها تطابق
داديم؛ تا نيازمندی های اشتراک کنندگان را در نظر گرفته و موجوديت و مسئوليت آنها را در خانه برآورده
سازيم.
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ميتودولوژی
برای دانستن بهتر نقش زنان صلح ساز در دهات افغانستان ،مرکز تعليمی زنان افغان ،در ابتدا پالن نمود که
بحث های گروپی و مصاحبه روياروی را در بلخ ،بدخشان ،هلمند ،هرات ،کندهار ،کابل و پکتيا انجام دهد .اين
واليات بعد از بررسی دقيق انتخاب گرديد و شرايط دموگرافيک و اجتماعی-اقتصادی در نظر گرفته شد .مگر
از اثر کرونا ،محدوديت باالی گشت و گذار ،قيودات باالی اجتماعات ،مرکز تعليمی زنان افغان پالن ابتدايی
خويش را اجرا نموده نتوانست و در عوض ميتودولوژی را روی دست گرفت که مصاحبه های تيليفونی را با
 ۱۵۰زن برجسته صلح ساز در اين واليات انجام دهد.
زنانى که در مصاحبه و جلسات اشتراک نمودند ،شامل زنان صلح ساز و ميانجی اند که تجارب متنوع در سطح
اجتماع و واليت دارند .اين تجارب؛ شامل ميانجگری به صفت عضو شوراهای انکشافی محلی يا  ،CDCحل
منازعات بين خانواده ها و منازعات بين اجتماعات و ميانجيگری بين گروهای مسلح ،به شمول طالبان ميباشد.
اين ايجادکنندگان صلح ،بصورت فعال جمع گرايی و شامل سازی در اجتماعات خويش را ترويج ميدهند.
با زنانی که مصاحبه صورت گرفته ،همچنان در حل امور حقوق زنان و دختران بشمول خشونت جنسی و
خشونت مبتنی به جنسيت ،در شوراهای محلی زنان جرگه و شوراها فعاليت می نمايند .نظر به تهديدات امنيتی،
در اين سند نامهای اصلی اشتراک کنندگان ذکر نگرديده است و جزئيات بيشتر در مورد موقعيت شان فراتر از
واليت ارايه نگرديده است.
مرکز تعليمی زنان افغان ،گروهی از زنان مربوط به قشرهای متنوع از نظر سن (شکل  )۱و مسلک را انتخاب
نمود؛ تا ديدگاه آنها را در مورد مذاکرات جاری بين اياالت متحدۀ امريکا و طالبان و حکومت افغانستان و طالبان
به دست آرند .در اين مصاحبه ها همچنان تاثيرات کرونا باالی زندگی يوميه شان و تاثيرات کلی باالی حل
منازعات نيز مورد بررسی قرار گرفت.
شکل ۱

سن اشتراک کنندگان

 ۱۹فيصد
 ۴۷فيصد
 ۳۴فيصد

Above 45

30-45

20-30

مرکز تعليمی زنان افغان؛ يک پرسشنامه را با  ۲۵پرسش تهيه نمود تا نقش و سهم زنان صلح ساز در مناطق
شان دانسته شود .مصاحبه های نيمه ساختاری؛ معلومات در مورد تجربه زندگی ،فعاليت های ايجادکنندۀ صلح و
دانش زنان صلح ساز را ارايه ميدارد.
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يافته های کليدی
يافته های فشردۀ اين پاليسی؛ به سه موضوع يا ساحه عمده ،که در ذيل مورد بحث قرار ميگيرد ،صنف بندی
گرديده است.
الف -روشهاى زنان صلح ساز افغان برای حل منازعات
مطالعات نشان داده است که زنان و مردان بصورت عموم ،روش های متفاوت برای مديريت منازعات روی
دست ميگيرند .زنان بيشتر روش های همکاری مديريت منازعات مانند همکاری ،مصلحت و جلوگيری را روی
دست ميگيرند؛ در حاليکه مردان بيشتر از استراتيژی های رقابتی و جلوگيری کار ميگيرند .زنان نقش کليدی را
در ايجاد صلح توسط چهار نقش ايفا مينمايد:
" اول به گونه فعال و دادخواه برای صلح ،زنان عليه جنگ بدون خشونت با تعقيب دموکراسی و حقوق بشر مبارزه مينمايد.
دوم ،به گونه حافظ صلح و کارکنان کمکهای خيريه ،زنان در کاهش مستقيم خشونت نقش ايفا مينمايند .سوم به گونه ميانجی،
مشاورين تداوی ترضيضات(امراض) و پاليسی سازان ،زنان برای (تغيير روابط) کار مينمايند .و ريشه های خشونت را
از بين ميبرند .اخيرا ،به گونه آموزگاران و اشتراک کنندگان در روند انکشافی ،زنان در ارتقای ظرفيت اجتماعات و مردم
خويش ،برای جلوگيری از منازعات خشونت بار ،6نقش ايفا مينمايند".

برای آموختن از تجارب زنان ايجادکننده صلح ليبريا ،اندوخته های فراوان وجود دارد ،که در اين کشور زنان
برای پايان دادن جنگهای چندين ساله نقش کليدی را ايفا نمودند .گروه ها و شبکه های زنان مانند شبکه زنان
صلح ساز ) (WIPNETو شبکه صلح زنان دريايی مانو ) ،(MARWOPNETنمايندگان حکومت و باغی ها
را به ميز مذاکره کشاندند ،که به آتش بس بين گروه های جنگی انجاميد .اين گروه ها ،از مذاکرات صلح نظارت
و مشاهده نمودند و اعتراضات خاموشانه را بيرون از محل مذاکرات روی دست گرفتند .زمانيکه مذاکرات با بن
بست رو به رو گرديد ،زنان مسير بيرون رفت از محل را مسدود نموده و به مذاکره کنندگان اجازۀ بيرون رفت
از محل را تا زمانی ندادند که در مذاکرات پيشرفت صورت گرفت.
7
همچنان ،زنان نقش برجسته و حياتی را در رديابی رسمی و غيررسمی روند صلح در فليپاين بازی نمودند ،که
اين ميتواند مثال خوب برای نقش فعال زنان در مذاکرات صلح افغانستان باشد .موثريت بالقوۀ چنين روش ها را
ميتوان از کارکرد زنانی که در مذاکرات صلح برنودی 8نقش بازی نمودند ،استنباط نمود ،که در آن زنان ،فعالين
و نمايندگان تغيير و صلح در سطح محلی بودند.
زنان افغان ،رسوم غنی ايفای نقش در انکشاف بهبودی و رفاه کشور و مردم را دارند .در طول تاريخ افغانستان،
زنان نقش بزرگ را در محيط تغيردهندۀ سريع سياسی ،امنيتی ،اجتماعی و اقتصادی کشور ايفا نموده اند 9.زنان
به گونه دادخواه برای صلح ،فعالين حقوق اجتماعی و زنان ،سياسيون ،ميانجی های محلی ،قضات ،اساتيد و
پوليس ،خدمات عرضه نموده اند و همچنان در سکتورهای تجارتی رسمی و غيررسمی سهيم ميباشند.
مگر ،به رسميت شناختن زنان به گونه طرف ذيدخل کليدی در روند فعلی صلح ،بسيار محدود ميباشد .نقش زنان
صلح ساز در سطح مردمی ،بويژه از ديدگاه مذاکرات صلح ملی و بين المللی برچيده گرديده است؛ جاييکه طالبان
در بيشتر موارد ،سرخط موضوعات را تشکيل ميدهند .در صورتيکه از زنان ،فقط نام برده ميشود و تمرکز
بصورت ويژه ،باالی آن عده فعالين زن که در شهرهای بزرگ مانند کابل ساکن اند ،مبذول ميگردد .اين يک
فرصت عمده است که ضايع ميگردد؛ زيرا يک روند صلح به رهبری و ابتکار زنان برای ايجاد صلح کليدی
ميباشد؛ زيرا زنان ،نسل آيندۀ شهروندان افغانستان را تربيه مينمايند.
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صلح سازان توافق نمودند که قربانی اولی 10هر نوع جنگ ،با توجه به فعاليت آنها در سطح محلی ،زنان ميباشند؛
زيرا آنها مراقبت کنندگان خانواده ميباشند .از اين رو ،آنها به اين باوراند که به زنان افغان ،در طرح و تطبيق
مرحله روند بعد از جنگ و فعاليت های ايجاد صلح نقش کليدی داده شود .جان بی بی ،يکی از صلح سازان در
کندهار ميگويد ":نمايندگان طالبان و حکومت افغانستان در دوحه ،خواهران خويش را بايد از ياد نبرند .ما بيشتر
از يک بار در اين جنک قربانی داديم ".در جريان ورکشاپ شبکه ملی ميانجيگری اخير (اکتوبر  ،)۲۰۲۰که
مرکز تعليمی زنان افغان در کابل راه اندازی کرده بود ،زنان گفتند که زندگی شان بيشتر از اثر جنگهای جاری
به شدت متاثر گرديده است؛ زيرا اعضای خانوادۀ آنها اختطاف و يا کشته ميشوند و زندگی روزانه آنها مختل
شده و از نيازمندی های اساسی محروم شده اند.
در مورد روش ها و ميکانيزمهای حل منازعات محلی ۲۸ ،فيصد ( ۴۲زن از  ۱۵۰مصاحبه شونده) گفتند که
آنها شوراهای محلی دارند ۱۴ .فيصد ( ۲۱زن از  ۱۵۰مصاحبه شونده) گفتند که آنها منازعات محلی بين خانواده،
خشونت های خانوادگی و يا خشونت عليه زنان را از طريق چينل های حکومتی حل مينمايند ۱۴ .فيصد (۲۱
زن از  ۱۵۰مصاحبه شونده) همچنان يادآورى کردند که آنها از مردم تعليم يافته ،در اجتماعات خويش تقاضاى
همکاری مينماين د تا به يک توافق رسيده و راه های حل را دريابند .نزديک به  ۳۸فيصد ( ۵۷زن از ۱۵۰
مصاحبه شونده) زنان صلح ساز گ فتند که آنها مسايل خويش را توسط زنان و مردان بزرگ سن بگونه مرجع
خوب ،حل مينمايند .باالخره شش فيصد ( ۹زن از  ۱۵۰مصاحبه شونده) مشکالت خويش را به مالها راجع
ميسازند (علمای مذهبی).
وقتيکه از اين زنان ،در مورد منازعات ناشی از ازدواج اجباری ،پرداخت طويانه و يا خشونت خانوادگی پرسش
به عمل آمد ۶۰ ،فيصد ( ۹۰زن از  ۱۵۰مصاحبه شونده) گ فتند که آنها چنين منازعات را از طريق فعاليت بين
خانواده حل ميسازند .اين گروه همچنان گفتند که معموال در جرگه های محلی قومی ،شانه به شانه با مردان نيز
اشتراک مينمايند؛ تا صلح را ايجاد و روابط احسن بين خانواده ها را به ميان آورند .يک زن  ۳۴ساله از واليت
پکتيا گفت " :ما درد و رنج از دست دادن پسر و اقارب خويش را درک مينمايم .از اينرو ،اهميت روابط احترامانه
و دوستانه بين قبايل و مردم مختلف در اجتماع را نيز ميدانيم ".وی افزود " :هميشه تالش مي ورزيم که زنان از
خانواده های مختلف را در روند دخيل سازيم ،تا مردان را وادار سازند که از افزايش خشونت و تنش دست
بردارند ".وى افزود که اين روش "،نتايجی با خود داشته است".
ب -مذاکرات جاری صلح از ديدگاه زنان صلح ساز افغان
چشم اندازی به يک توافق که از طريق مذاکره صورت گيرد جالب و خوشايند است .اما اگر مسير برای صلح
پايدار و متداوم در افغانستان به وجود می آيد ،الزم است که دانسته شود مردم در سراسر کشور بويژه زنان در
مناطق دور دست ،چگونه روند صلح فعلی را بررسی مينمايند .طوريکه در فوق ذکر گرديد ،مطالعات 11و
مثالهای متعددى از روابط صلح درازمدت و اشتراک پرمفهوم زنان صلح ساز با هم وجود دارد .از اينرو ،دخيل
ساختن دختران جوان و زنان به حيث شرکای صلح ،حياتی ميباشد .دخيل بودن آنها در ابتکارات صلح محلی،
فعاليت های مدنی ،حکومت داری محلی ،حکومت های ملی و تطبيق کنندگان بين المللی ،برای اجندای شکل دهی
صلح سازنده ،الزم می باشد.
 -1تعريف زنان از صلح
وقتيکه از آنها پرسان شد که صلح را چگونه تعريف مينمايند؟ اکثريت زنان اشتراک کننده ،صلح را احيای
اجتماعات که در همزيستی با هم زندگی مينمايند و سيستم های اجتماعی را ايجاد نمايد که نيازهای خانواده و
اجتماع را برآورده سازد .آنها در پاسخهای خويش به اهميت ايجاد يک محيط تحمل پذيری و پذيريش تاکيد
ورزيدند ،که در آن آيندۀ اطفال يکی از اولويت های مهم باشد.
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فراتر از صلح بالقوه با طالبان ،اشتراک کنندگان صلح ،را نزديک به خانه هاى شان با افراد و اجتماعات شان
بين مردم و خود شان ،می دانند .به نظر رحمت بی بی  ۲۳ساله ،يکی از زنان صلح ساز از واليت پکتيا؛"صلح
بين دو فرد ،دو خانواده ،دو قريه ،زمانی صلح گفته ميشود که مردم با همديگر در همبستگی زندگی نمايند".
درخانی از ننگرهار گفت که صلح به اين معنی است" زمانيکه پسر و دخترم به مکتب بروند و من راحت باشم
و نگران نباشم که آنها را کسی در راه توقف دهد ،صدمه رساند و يا آنها را در روی سرک بکشد".
 عکس العمل در مورد توافق بين اياالت متحدۀ امريکا و طالباناشتراک کنندگان به اين باوراند که توافق برای صلح افغانستان که بين اياالت متحدۀ امريکا و طالبان امضا گرديده
است ،به افغانها بويژه زنان و مردانى که در دهات زندگی مينمايند ،منفعت حقيقی ندارد .نزديک به تمام اشتراک
کنندگان گفتند که خشونت در واليات شدت يافته و تلفات ملکی نيز افزايش يافته است .زنان شکايت نمودند که
آنها مجبور شدند تا نسبت شدت جنگ ،از خانه های شان متواری گردند .مطابق به گزارش اخير يوناما ،در
اکتوبر سال  ،۲۰۲۰از اثر حمالت طالبان باالی هلمند ۳۵،۰۰۰ ،تن از خانه های شان بيجا گرديدند و نزديک
به  ۴،۰۰۰شاگرد از مکاتب محروم ماندند12.
افزون بر آن ،طوريکه در شکل  ۲در ذيل ارايه گرديده است ۸۵ ،درصد زنان اشتراک کننده ،نظر منفى در
مورد توافق صلح بين اياالت متحده و طالبان دارند؛ در حاليکه  ۷فيصد نظر مثبت دارند و اميدوار مى باشند.
پنج فيصد زنان اميدواراند که در نتيجه پيشرفت روند ،وضعيت بهبود خواهد يافت؛ در حاليکه سه فيصد در مورد
حقايق عينی مشوش بودند و گفتند که آنها نمی دانند که چه رخ خواهد داد؛ زيرا توافق صلح دارای وضاحت و
شفافيت نمبياشد13 .
زنان ايجادکنندۀ صلح و ميانجيگران به اين باوراند که انکشافها ،به پيامدهای قابل لمس در خانه ها و اجتماعات
شان مبدل نمی گردد و تقاضای شفافيت بيشتر را نمودند .زنان اشتراک کننده ،از وضعيت فعلی يادآور گرديده و
گفتند" :جنگهای جاری و خشونت و مذاکرت صلح در عين زمان" قابل درک نميباشد و تقاضای آتش بس نمودند،
که يکی از نيازهای جدی ميباشد .آنها همچنان نگرانی های خويش را در مورد آيندۀ اطفال و گشت و گذار در
اجتماعات خويش اظهار نمودند .آنها همچنان تاکيد ورزيدند که در مذاکرات جاری بين االفغانی مصئونيت حقوق
زنان ،بايد تضمين گردد .جان بی بی از کندهار گفت" :زمانيکه حکومت افغانستان و طالبان در دوحه مذاکره
مينمايند ،بايد خواهران خويش را از ياد نبرند [زنان] ،در اين جنگ ما بيشترين هزينه را پرداخت نموديم ،بيشتر
از همه".
شکل ۲
نظرسنجی در مورد توافق اياالت متحده امريکا و طالبان
3%
5%
7%
Negative
Positive
Hopeful
Confused
85%

منفی -مثبت -اميدوار-
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زمانيکه در مورد برگشت احتمالی طالبان موضوع مطرح گرديد ۳۰ ،فيصد از اشتراک کنندگان گفتند که طالبان
به روشهای قبلی خويش ،که در زمان قدرت بودند ،برگشت خواهند نمود .تعداد بيشتر زنان ديگر گفتند که آنها
ممکن است روش فعاليت های خويش را تغير داده باشند؛ زيرا افغانستان فعلی ،افغانستان دهه  ۱۹۹۰نمی باشد.
 ۱۸درصد زنان اشتراک کننده ،نظر منفی را در مورد برگ شت طالبان به قدرت در نتيجه توافق صلح اظهار
نمودند .زنان يادآوری نمودند ،با آنکه کارشناسان 14احساس می کنند که طالبان ممکن است کمتر مخالف آزادای
حقوق زنان نظر به سابق باشند ،بازهم مهم است که موقف آنها در مورد حقوق کار ،تعليم و آزادی زنان دانسته
شود.
افزون بر آن ،زنان چنين توافقى را ((معامله روی کاغذ)) می دانند که نتوانسته است وضعيت امنيتی را تغير
دهد و زندگی روزانه را بهبود ببخشد.
اشتراک کنندگان نقش زنان را در مذاکرات صلح چگونه ارزيابى ميکننداشتراک کنندگان ،به نقش محدود زنان در روند صلح اعتراض نمودند .با زنان صلح ساز که مصاحبه صورت
گرفت ،تاکيد ورزيدند که به زنان بايد در روند صلح اشتراک کامل داده شود؛ زيرا آنها ظرفيت سخن گفتن به
نصف نفوس را دارند و حقايق زمينی را بصورت دقيق منعکس نموده می توانند.
اشتراک کنندگان تاکيد ورزيدند که نزديک به تمام فعالين ،پاليسی نمايشگرايی نقش زنان را در مذاکرات روی
دست گرفته اند .اشتراک کنندگان استنتاج نمودند که زنان ،از تمام پيشينه ها و جغرافيای کشور ،در ايجاد صلح
و آيندۀ کشور نقش داشته باشد .آنها يادآوری نمودند که اين امر برای رسيدن کشور به صلح موفق ،پايدار و
متداوم الزم ميباشد.
 تفاوت دهات وشهر بين زناندر مورد تفاوتهای شهر و دهات نيز بحث صورت گرفت .اشتراک کنندگان توافق نمودند که زنان افغانستان ،يک
گروه متجانس نمی باشد .از نظر اجتماعی و جغرافيايی آنها متفاوت اند .مگر ،تحقيق برای اين پاليسی فشرده
تاييد مينمايد که تقرب بزرگ در مورد حقوق و نيازهای اساسی زنان در مناطق شهری و دهات وجود دارد .تمام
زنانى که در مصاحبه و بحث ها اشتراک نمودند ،توافق داشتند که ممکن است ارايه و زبان زنان دهاتی ،مانند
زنان شهرنشين نباشد ،مگ ر نيازهای شان مشابه اند .زنان در دهات ،ميخواهند که به خدمات مراقبت های صحی
دسترسی داشته باشند ،تعليم به دست آرند ،ميخواهند که کار کنند و گزينه فعاليت های مدنی را داشته باشند .ساقی
جانه گفت":هيچگاه به مکتب نرفتيم ،مگر ميخواهم دخترم آيندۀ متفاوت داشته باشد ،ميخواهم وی درس بخواند".
در مورد احتمال همه پرسی برای توافق صلح آينده ،بعضی اشتراک کنندگان گفتند که رای زنان دهات ،تغيردهندۀ
بازی و تصميم گيرنده در انتخابات بود .15از اينرو ،آنها تاکيد ورزيدند که از حقوق خويش استفاده نمايند.
 تضمين کنندگان محلیبه گفته فعال صلح گل مکی  ۴۰ساله ،تعداد زيادى از زنان ،دختران جوان و والدين آنها هراس دارند که شورشيان
بعد از رسيدن به صلح ،از آنها انتقام خواهند گرفت .وی يادآوری نمود در صورتيکه طرح بعد از صلح در سطح
محلی تضمين ها را بسيج نکنند ،صلح ممکن است ناکام شود .اين امر سبب وضعيت گذشته خواهد گرديد ،که در
آن زمان شورشيان ،اطفال وی را از رفتن به مکتب ممانعت مى نمودند.
در مورد استخدام ،نزديک به تمام اشتراک کنندگان توافق داشتند که زنان ،بايد بصورت آزادانه در اجتماعات
خويش گشت و گذار نمايند و به کارهای خويش ادامه دهند؛ زيرا آنها نميتوانند مستقالنه به سر ببرند .هر نوع
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توافق صلح که آزادی ،حق تعليم و فرصت کاری زنان را تضمين ننمايد ،موثر نخواهد بود ،و حمايه نيم نفوس
افغانستان را با خود نخواهد داشت .درخانی گفت که وی و زنان ديگر ،هيچگاه نخواهند خواست که آنها در خانه
هاى شان بندی باشند و از حق تعليم و کار محروم گردند .وی افزود":ما در زندگی خويش بسيار حسرت هايی
داريم ،مگر هيچگاه برايم قابل قبول نخواهد بود که دخترام که در صنف دهم مکتب است ،از تعليم بيشتر محروم
گردد".
تمام زنان ،به وضعيت فعلی زنان در سرتاسر افغانستان اشاره نمودند و آن را يکی از عوامل نگرانی های جاری
فعلی دانستند .به گونه مثال؛ آنها گفتند که زنان در مناطق تحت نفوذ طالبان ،در وضعيت ناهنجار به سر ميبرند،
آنها سنگسار ميشوند ،مکاتب شان سوختانده و يا توسط بمب انفجار داده ميشود ،و در ساحات کنترول حکومت و
طالبان ،با خشونت و شکنجه رو به رو هستند.
بی بی سايلو ۴۳ ،ساله از واليت بلخ گفت" :زمانيکه يک زن با هر نوع خشونت و يا آزار و اذيت رو به رو
ميگردد ،ما ميتوانيم که از ادارات مربوطه حکومتی پرسان نماييم؛ اما اگر چنين آزار و اذيت و يا خشونت در
مناطق تحت کنترول طالبان صورت ميگيرد ،ما نميدانيم که کجا برويم؛ زيرا طالبان ساختار يا سيستم رسمی
ندارند " .اين امر نگرانی زنان را در مورد اينکه طالبان تغيير نکرده اند ،بيشتر ميسازد و هر نوع توافق صلح
آينده؛ ممکن است ازادی کار ،تعليم و فعاليت های مدنی آنها را متوقف نمايد.
ج -تاثيرات ناامنی و کرونا يا کويد ۱۹-باالی فعاليت های زنان صلح ساز
ويروس کرونا ،ميليونها انسان را در جهان مبتال ساخته است و با سرعت قابل هراس پخش ميشود .تمام مردم
جهان با تاثيرات بشری و تاثيرات اقتصادی رو به افزايش ،دست و پنجه نرم ميکنند.
در حاليکه تاثيرات ويروس کرونا در سرتاسر جهان فاجعه آور است ،افغانستان بصورت غير متناسب از اثر
زيربنای ضعيف صحی ،متاثر گرديده است .سيستم صحی افغانستان ،تا حد نهايی از اثر منابع و پرسونل محدود
طبی ،انسجام ضعيف اجتماعی که از اثر جنگهای  ۴۰سال به ميان آمده و همچنان از اثر برگشت توده های
بزرگ پناهندگان از پاکستان و ايران ،زير فشار آمد .افزون بر آن ،خشونت های متداوم همراه با حمالت هدفی
عليه تسهيالت مراقبت های صحی ،سبب تهديد کاهش و جلوگيری دسترسی به خدمات صحی ميليون ها افغان که
از هر زمان بيشتر به خدمات صحی نياز دارند ،می گردد16.
تاثيرات ابتدايی ويروس که به تعقيب آن ،قيودات باالی گشت و گذار و قرنطين وضع گرديد ،گشت و گذار تمام
مردم بشمول زنان صلح ساز را محدود ساخت .اين تدابير ،توانايی آنها را برای فعاليت با همتای خويش و
دادخواهی نورمال را بعد از امضای توافق بين اياالت متحده امريکا و طالبان ،محدود ساخت؛ چنانچه يک زن
صلح ساز از واليت بلخ گفت" :طوريکه ويروس فعاليت های ما را محدود ساخته است ،همچنان توانايی زنان
ديگر را که به ما دسترسی داشته باشند ،نيز محدود نموده است".
ويروس کويد ۱۹-همچنان تاثيرات مخرب باالی اقتصاد گذاشته است .تمام اشتراک کنندگان گزارش دادند که
اعضای خانوادۀ شان ،وظيفه خود را از دست داده اند و تجارت های کوچک و بازاريابی اجناس خويش را از
دست داده اند.
برای مبارزه با تاثيرات منفی کرونا و جلوگيری از فاجعه بشری ،حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ،چندين
ابتکارات را روی دست گرفت؛ تا با اجتماعات نيازمند کمک صورت گيرد .به گونه مثال ،برنامه های کمکها
برای افغانهاى فقير ،مانند توزيع نان خشک در سرتاسر کشور ،را روی دست گرفت17.
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مگر ،زمانيکه سوال شد که آيا آنها در شرايط دشوار از حکومت کمک دريافت نموده اند؟ اکثريت اشتراک
کنندگان گفتند که آنها بسته های کمکهای حکومت را که مشکالت مالی آنها را از بين ببرد ،به دست نياورده اند.
از  ۱۵۰اشتراک کننده ۱۴۶ ،تن ،تالشهای کمکهای حکومت را منفی ارزيابی نموده و آنها را در مبارزه با
کرونا غير موثر دانستند.
يکی از اشتراک کنندگان گفت " :آنها [حکومت و تمويل کنندگان] ما را در مبارزه با کرونا ،بدون هيچ نوع
حمايت و کمک به تنهايی رها نمودند ".حکومت و طالبان ادعا مينمايند که مردم را در ساحات تحت کنترول و
نفوذ خويش کمک نموده اند .مگر اشتراک کنندگان گفتند که آنها نتوانستند که به تسهيالت صحی محلی حکومتی
دسترسی داشته باشند و از برنامه های حکومت که در پاسخدهی به کرونا روی دست گرفته شده بود ،مانند برنامه
توزيع نان خشک که در فوق ذکر گريد ،مستفيد نشدند.
زنان صلح ساز ،همچنان گفتند که دسترسی به تسهيالت خدمات صحی وجود نداشت و کمکهای صحی را به
دست نياورده اند؛ زيرا مراکز صحی محلی ،ابزارهای الزم را که برای تداوی ويروس نياز است ،نداشتند .تمام
 ۱۵۰اشتراک کننده ،ادعاى طالبان که به خانواده ها در ساحات تحت کنترول و نفوذ خويش کمک نموده اند ،را
رد کردند.

نتايج و پيشنهادات
زنان افغان در انتقال سياسی و اجتماعی کشور نقش فعال بازی نموده اند .با وجود عدم شناخت نقش زنان در
دهات و اجتماعات دوردست ،آنها هميشه نقش عمده را در ايجاد صلح و حل منازعات محلی ايفا نموده اند .از
زمان پايان حکومت طالبان ،زنان در ابعاد سياسی ،اجتماعی و اقتصادی پيشرفتهای چشمگيری نموده اند.
افزايش اشتراک زنان در تمام سطوح روند صلح ،برای استحکام دستاوردها و تضمين آيندۀ عادالنه به تمام اتباع
افغانستان ،الزم ميباشد .اين اشتراک زنان بايد تجارب متنوع زنان را منعکس سازد و صدای زنان شهری و
دهات بايد شنيده شود.
زنانى که در واليات و اجتماعات دوردست زندگی مينمايند ،منبع دست نخورده اند که ميتوان آنرا به صورت
مثبت در امور بعد از توافق صلح ،نظارت از صلح و تسريع انکشاف ،و حل منازعات محلی ،طوری دخيل
ساخت که پيشرفت افغانستان را تضمين نمايد.
به اساس تحقيق های انجام شده برای اين پاليسی فشرده  ،پيشنهادات ذيل بايد تطبيق گردد تا روند صلح بهبود يابد
و اطمينانی گردد که هر نوع توافق متداوم ،پايدار بوده و اولويت ها و نيازهای مردان و زنان را منعکس مى
سازد:


زنان بايد در همه سطوح روند صلح ،بشمول مرحلۀ بعد از توافق صلح دخيل گردند .زنان باید بخشی از طرح ،تطبیق
و نظارت روند بعد از صلح و برنامه های انکشافی باشند .زنان در مناطق دهات و دوردست ،تجارب متنوع و وسیع
دارند که متمم فعالیت هایی میباشد که توسط گروپ های دیگر ارایه میگردد .زنان محلی صلح ساز در شوراهای
محلی ،شوراهای انکشافی و اتحادیه ها میتوانند که شناسایی و بسیج گردند؛ تا نقشى را در روند صلح محلی بشمول
انکشاف بعد از صلح ،حل منازعات و روند مدغم سازی ایفا نمایند.



حکومت افغانستان و جامعه بين المللی ،بايد در ايجاد روابط بين اجتماعات شهری و دهات سرمايه گذاری کامل
نمايند .اين امر به افغانها کمک خواهد نمود تا به هر روند صلح اتکا و دفاع نموده و آنرا موفق بسازد .مشوره های
مشترک صورت گيرد ،طرح جلساتى که نقش مشخص زنان شهری و دهات در آن مشخص شده باشد رائه شود؛ تا
عناصر تقرب و شبکه سازی به گونه عنصر مهم تعريف گردد.
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در ارتقای ظرفيت محلی ،بايد سرمايه گذاری کافی صورت گيرد؛ بويژه برای زنان ميانجی و ايجادکننده صلح ،که با
اين زنان کمک خواهد نمود تا نقش حياتی را در نگهداری صلح در سطح واليات و ملی ايفا نمايند .زنان صلح ساز
را ميتوان در مناطق دهات شناسايی نموده و در مديريت منازعات ،نظارت از آتش بس و روند مدغم سازی ،آموزش
داد تا نقش بارزى را در روند صلح و بعد از توافق صلح ،ايفا نمايند.



کاهش خشونت ،بايد تنها به نيروهای بين المللی و طالبان محدود نگردد .کاهش خشونت ،بايد به اجتماعات محلی
تمديد گردد .تداوم خشونت در واليت دوردست و آسيب پذير از جنگها ،نه تنها زندگی زنان را ميگيرد ،بلکه ظرفيت
و توانايی آنها را در کمک با زنان ديگر از بين ميبرد.
شفافيت در تمام سطوح مذاکرات ،برای ايجاد اعتماد عامه الزمی ميباشد .زنان ،شرکای مهم انکشاف و صلح میباشند
و باید در این روند شریک گردند .زنان ،باید در سطح والیتی و ملی شامل گروه های دیده بان صلح شوند؛ تا ملکیت
روند صلح و پیامد آن از افغانها باشد.



تضمين دسترسی به تعليم و استخدام ،و مصونيت حقوق زنان در هر توافق صلح ،نه تنها خواست زنان شهری
ميباشد ،بلکه یکی از خواسته های زنان صلح ساز محلی که در والیات دوردست زندگی مینمایند ،میباشد .این حقوق
را باید حکومت افغانستان و شرکای بین المللی که روند صلح را حمایه مینمایند ،تضمین کنند .موافقه صلح ،باید حقوق
زنان و دختران و دسترسی به گشت و گذار ،تعلیم و کار را بصورت واضح توضیح دهند؛ تا اعتماد زنان به پیامدهای
صلح اطمینانی گردد.



15

فراتر از کابل

منابع
1. Stone, L. 2014. “Women Transforming Conflict: A Quantitative Analysis of Female Peace-making.” Working
paper, 13 May 2014. South Orange: Seton Hall University. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2485242.
2. Cohn, C. (Ed.). 2013. Women and Wars: Contested Histories, Uncertain Futures. Cambridge: Polity Press.
3. Peace Women. 2015. “Security Council Resolution 1325.” https://www.peacewomen.org/SCR-1325.
4. Afghanistan is currently home to nearly two million widows; see Widows for Peace through Democracy.
2017. “To Be a War Widow in Afghanistan”. 26 October 2017. https://www.widowsforpeace.org/warwidow-afghanistan/.
5. Bezhan, Frud. 2019. “Afghan Taliban Open to Women’s Rights – But Only On Its Terms.” Radio Free Europe/Radio Liberty. 6 February 2019. https://www.rferl.org/a/taliban-afghanistan-open-women-s-rightsonly-terms/29755102.html.
6
Schirch, L. and M. Sewak. 2005. “The Role of Women in Peacebuilding.” Working Paper. The Hague: Global
Partnership for the Prevention of Armed Conflict. https://genderandsecurity.org/projects-resources/research/role-women-peacebuilding. Quoted in: Agbalajobi, D.T. 2009. “The Role of African Women in Peace
Building and Conflict Resolution: The Case of Burundi.” African Journal for the Psychological Study of Social
Issues 12 (1-2), Article 9. http://www.globalmediajournal.com/open-access/the-role-of-african-women-inpeace-building-and-conflict-resolution-the-case-of-burundi.pdf.
7
Ramsbotham, A. and A. Wennmann (Eds.). 2014. “Legitimacy and peace processes:
From coercion to consent.” Accord 22, April 2014. https://www.c-r.org/accord/legitimacy-and-peace-processes/introduction-legitimacy-and-peace-processes/legitimacy-and-1.
8
According to Agbalajobi, D.T. 2009. “The Role of African Women”, op. cit.
9
World Bank. 2017. “Better Healthcare Reduces Mortality for Afghan Mothers and Children.” News. 22 May
2017. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/05/22/infant-maternal-death-fall-health-program-daykundi-province.
10
Saramad, M.H. and L. Sultani. 2013. Violence against Women in Afghanistan (The first six months of the
year- 1392). Kabul: Afghanistan Independent Human Rights Commission. https://www.refworld.org/pdfid/5297436c4.pdf.
11
Robertson, D. and S. Steiner. 2019. Reaching a Durable Peace in Afghanistan and Iraq: Learning from Investments in Women’s Programming. United States Institute of Peace. Special Report No. 445, March 2019.
https://www.usip.org/publications/2019/03/reaching-durable-peace-afghanistan-and-iraq-learning-investments-womens.
12
UN News. 2020. “Thousands displaced by fighting in southern Afghanistan.” Humanitarian Aid. 25 October
2020. https://news.un.org/en/story/2020/10/1075342
13
Sanger, D. E., Schmitt, E. and T. Gibbons-Neff. 2020. “A Secret Accord with the Taliban: When and How the
U.S. Would Leave Afghanistan.” The New York Times. 8 March 2020. https://www.nytimes.com/2020/03/08/world/asia/taliban-afghanistan-annexes-peace-agreement.html.
14
Goudsouzian, T. 2019. “Yes, the Taliban has changed — it’s gotten much better at PR.” Democracy Post,
Opinion. 23 August 2019. https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/08/22/yes-taliban-has-changedits-gotten-much-better-pr/.
15
2019 Presidential election, at least 31 percent voter casted votes were women
UN Electoral Support Project (UNESP) (undp.org)

فراتر از کابل

16

16

International Committee of the Red Cross. 2020. “Afghanistan: Spike in violence against health care amid
COVID-19 threatens millions.” News release. 17 June 2020. https://www.icrc.org/en/document/afghanistan-violence-health-care-covid-19.
17
Omid, M. H. 2020. “Govt Plans New Bread Distribution Amid Calls for Transparency.” TOLOnews, Business.
14 July 2020. https://tolonews.com/business/govt-plans-new-bread-distribution-amid-calls-transparency.

فراتر از کابل

17

ضميمه
بيانيه مشترک زنان ايجاد کننده صلح و ميانجيگری جهت ترويج زنان ،صلح و
امنيت در افغانستان
کابل ۲۸ ،اکتوبر ۲۰۲۰
ما زنان افغان ،از هشت واليات افغانستان شامل ولسوالی هاى دوردست که از اثر جنگ ،فقر و غفلت تخريب
شده اند؛ به تمام گروه های دخيل در جنگ صدا ميکنيم که آتش بس اعالم کنند و مذاکرات شفاف صلح را آغاز
نمايند .ما زنان صلح ساز و ميانجيگران شبکه ملی در کابل ،در يک مراسم که از طرف مرکز تعليمی زنان
افغان سازماندهی گرديده است ،با هم جمع آمديم .اين مراسم در زمانى تجليل ميگردد که جهانيان برای تجليل
سال گرد  ۲۰قطعنامه شورای امنيت ملل متحد  )UNSCR1325( ،۱۳۲۵آمادگی می گيرند.
به ياد داشته باشيم که در خانه ها ،اجتماعات و کشور خويش از طريق کشت تخم صلح ،صلح را ترويج دهيم
و به جوانان خويش آموزش زندگی مشترک بدهيم ،اجتماعات بسيج شده را ايجاد نماييم ،و در گروه های قومی
و نژادی ،دوستی را ترويج نمايم .همه ما با ميانجيگری خويش بين گروه های دخيل در جنگ در محيط خويش
ادامه دهيم ،تا محيط صلح را به همه ترويج نموده ،زنان و دختران را که قربانی خشونت اند ،مصئون
نگهداريم ،و خواهرخواندگی خويش را از طريق کمک به آنهايی که نيازمند مصئونيت اند ،انکشاف دهيم.
تعهد خويش را تجديد نموده و مکررا تاکيد مينماييم که اجتماعات رو به پيشرفت و صلح جو را ايجاد و خشونت
عليه زنان و دختران را طوريکه در دين و رسوم مثبت و قوانين ما منعکس گرديده است ،محو نموده و حقوق
خويش را نگهداری نماييم .به جنگ خويش عليه بی عدالتی و آنهايى که صلح و ثبات ما را تخريب ميکنند،
ادامه دهيم.
نگرانی ها با افزايش تهديدات بی سابقه که از اثر جنگها به ميان آمده است ،و افزايش پناهندگان و بيجاشدگان
داخلی ،بشمول زنان و اطفال ،و قربانيان اجتماع ما از دو بُعد -توسط جناح های مختلف جنگی ،و بمباردمان
خانه های مان ،افزوده شده است.
به حکومت افغانستان ،طالبان و جامعه بين المللی صدا مينماييم:
حکومت افغانستان:
نهادهای شفاف و عادل :نهادهای شفاف ،عادل و مشمول را تاسيس نماييد که کشور را به صلح حقيقی برساند.
سالها رنج ديديم که دختران و پسران خويش را تعليم دهيم؛ کسانی که امروز وظيفه ندارند .جوانان افغانستان،
پسران و دختران جوان ،مستحق فرصت های مساوی برای آبادی آيندۀ کشور خويش می باشند .نهادهای ما بايد
متعهد باشند که به همه و تمام افغانها خدمات ارايه نمايند و شفافيتى را تضمين کنند که برای ريشه کن ساختن
فساد کليدی ميباشد.
امنيت و عدالت :نيروی امنيتی که انعکاس دهندۀ اجتماع اند و به آنها خدمت می کنند ،بصورت بهتر آماده
باشند؛ تا حقوق و امنيت شهروندان را تضمين نمايند .سکتورهای امنيتی و عدلی ،بايد به تمام افراد قابل
دسترس باشد.
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تعليم :کيفيت تعليم در جامعۀ ما بسيار متاثر شده است ،دختران و زنان جوان براى دسترسی به حق تعليم ،با
مشکالت جدی مواجه ميباشند .اطفال به محيط مناسب تعليمی که نياز مبرم موفقيت علمی و اکادميک ميباشد،
دسترسی ندارند ،و  ۶۰تا  ۸۰نفر در يک صنف ،بويژه در واليات جنوبی و شرقی کشور جابجا ميشوند .بعد
از موج اول کرونا ،وضعيت بدتر گرديده است ،کتب درسی و اساتيد ،از سبب رخصتی ها و قرنطين و روند
بطی اصالحات ،وجود ندارند.
طالبان:
آتش بس فوری :آتش بس که بدون درنگ تطبيق گردد ،نياز است .جنگ هيچ گروه را برنده نمی سازد .زمان
آن رسيده است که دروازه ها به روى صلح حقيقی ،با گذاشتن اسلحه به زمين ،باز گردد .زمانيکه شما صلح
ميکنيد ،از ياد نبريد که ما زنان ،بزرگترين هزينه جنگ را پرداختيم ،و در صلح بايد صدا ،ديدگاه ،حقوق و
اشتراک ما شامل گردد.
مساوات :افغانستان خانه مشترک ما و شما ميباشد ،و تمام گروه های قومی و نژادی ،حقوق مساوی زندگی
کردن در اين کشور را دارند .تمام گروه ها بايد اين حق زندگی را شناخته و احترام نمايند؛ تا اطمينان حاصل
شود که گروه بزرگ زنان و مردان افغان ،در روند صلح اشتراک می ورزند.
آيندۀ دختران ما :بعضی از ماها هيچ فرصت برای رفتن به مکتب نداشتيم .ما در جريان جنگ بزرگ شديم.
مگر ميخواهيم که دختران ما به تعليم خويش ادامه دهند .دختران ما از رفتن به مکاتب و مدارس بعد از صنف
ششم ،در بعضی مناطق تحت نفوذ شما در واليات کندهار و پکتيا منع شده اند .استادان اناثيه مصئون نيستند و
مورد تهديد قرار ميگيرند؛ زيرا آنها برای صلح در اجتماعات خويش کار می نمايند .ميخواهيم دختران ما
دسترسی کامل به تعليم داشته باشند و ميخواهيم تعليم دختران و زنان برای انکشاف آيندۀ افغانستان ،اولويت
پنداشته شود.
جامعه بين المللی
اطمينانی سازيد که کشورهای منطقه به تعهدات خويش برای صلح افغانستان باقی ميمانند و از هر نوع فعاليت
هايی که سبب تحريک خشونت در کشور ما ميگردد ،ابا مى ورزند.
دادخواهی به آتش بس فوری و تضمين کاهش خشونت ها.
مردم افغانستان با افزايش بی سابقه خشونت ها ،هزينه بلند و بيش از حد پرداخت می نمايند.
گروه های جامعه مدنی و زنان را حمايت کنيد؛ تا برای صلح صدای مستقل داشته باشند.
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