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رعایت حقوق بشر در جامعه،
مکلفیت هر فرد است

تــاش بــرای تأمیــن حقــوق بشــر امــروزه در همــه جوامــع نهتنهــا بــه عنــوان یــک ارزش ،بــل بــه عنــوان یــک ضــرورت
مطــرح اســت و همــهگان بــرای رعایــت ایــن مهــم خــود را مســوول و مکلــف میداننــد .آنگونــه کــه در اعامیــهی
جهانــی حقــوق بشــر تأکیــد شــده؛ حقــوق بشــر یــک ارزش جهانشــمول ،سلبنشــدنی و تفکیکناپذیــر اســت.
دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان نیــز بــا توجــه بــه رونــد جهانیشــدن حقوقبشــر و تعهــدات بینالمللــی
دولتهــا در قبــال اســناد بینالمللــی حقوقبشــر ،موازیــن حقوقبشــر و تطبیــق مفــاد اعامیــهی آن را در قانــون
اساســی خــود درج کــرده و متعهــد بــه اجــرای آن شــده اســت؛ آنگونــه کــه مــادهی ششــم قانــون اساســی افغانســتان،
دولــت را بــه «ایجــاد یــک جامعــهی مرفــه و مترقــی براســاس عدالــت اجتماعــی ،حفــظ کرامــت انســانی ،حمایــت
حقوقبشــر ،تحقــق دموکراســی ،تأمیــن وحــدت ملــی ،برابــری بیــن همــه اقــوام و قبایــل و انکشــاف متــوازن در همــه
مناطــق کشــور مکلــف کــرده اســت».
بــا ایــن حــال هــرگاه از حقــوق بشــر در محافــل و نشســتهای رســانهیی ســخن بــه میــان میآیــد ،مســالهی حقــوق
زنــان و جایــگاه آنــان در جامعــه نیــز مــورد بحــث قــرار میگیــرد .بــا وجــودی کــه زنــان افغانســتان در دو دهــهی
گذشــته بــا حمایــت دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و جامعــهی جهانــی دســتآوردهای چشــمگیر داشــته و
امــروزه حضــور آنهــا در سیاســت و اجتمــاع بــه خوبــی محســوس اســت ،امــا هنــوز هــم زنــان افغــان بــه حمایــت و
تقویــت نیــاز دارنــد تــا بــه آنچــه حقــوق اصلــی و برابرشــان در جامعــه اســت ،بــه صــورت اساســی بــه آن دســت یابنــد.
زنــان افغانســتان در زمــان حکومــت طالبــان بیشــتر از همــه قربانــی دادنــد و در حقشــان ظلــم روا داشــته شــد .چــون
هیــچ حــق وحقوقــی در زندهگــی شــخصی خــود نداشــتند؛ بــه گونــهی کــه برخیهــا از آن روزگار تحــت عنــوان
«عصــر زنــده بــه گــور شــدن زنــان افغــان» روایــت میکننــد .افغانســتان امــا در دو دهــهی گذشــته در زمینــهی تأمیــن
و نهادینــه شــدن ارزشهــای حقوقبشــری ،بــه ویــژه مشــارکت زنــان در بخشهــای مختلــف راه پــر پیــچ و خمــی
را پیمــود ،امــروزه هــرگاه از حفــظ دســتآوردها ســخن بــه میــان میآیــد ،دســتآوردهای حقوقبشــری و حقــوق
زنــان در اولویــت و صــدر قــرار دارد ،امــا در ایــن میــان متاســفانه هنــوز هــم خشــونت علیــه زنــان از چالشهــای جــدی
و کانتریــن نقــض حقوقبشــری اســت کــه زنــان افغــان بــه آن روبــهرو اســتند .زنــان افغانســتان نهتنهــا در دوران
طالبــان ،بــل در دو دهــهی گذشــته نیــز بهخاطــر تأمیــن حقوقشــان بهــای زیــاد پرداختــه و هرازگاهــی بــا خشــونت
نیــز روبــهرو بودهانــد کــه عامــل بخشــی ایــن خشــونتها ،عــرف ناپســند وباورهــای ســنتی مــروج درجامعــه پنداشــته
میشــود کــه بــرای بیــرون رفــت زنــان از ایــن مشــکل و کاهــش خشــونت علیــه آنهــا ،بخشــی کان جامعــهی
افغانســتان بــه آگاهــی نیــاز دارنــد ،امــا ایــن کار تنهــا مســوولیت دولــت نــه ،بــل نهادهــای جامعــه مدنــی ،رســانهها و
فعــاالن مدنــی نیــز در ایــن زمینــه مســوولیت دارنــد کــه بایــد درحــد تــوان بــه ایــن مهــم توجــه نماینــد.
زنــان افغــان امــروز دســتآوردهای قابــل ماحظــهی در همــه بخشهــا دارنــد و حضــور و تاثیرگزاریشــان نیــز در
عرصههــای سیاســت و امنیــت محســوس اســت.
حضــور زنــان در صفــوف نیروهــای امنیتــی و فعالیــت زنــان پولیــس در صفــوف ایــن نیروهــا از دســتآوردهای کان
دولــت افغانســتان بــه حســاب میآیــد کــه بــرای تقویــت و افزایــش آن ،وزارت امورداخلــه تــاش فــراوان انجــام داده و
بــرای حضــور بیشــتر زنــان در صفــوف پولیــس ملــی کشــور در آینــده نیــز برنامههــای کانــی روی دســت دارد.
ریاســت حقــوق بشــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه بــه رعایــت مســایل حقوقبشــری ،در ارگانهــای پولیــس
همــواره تــاش کــرده تــا زنانــی کــه در صفــوف ایــن نیروهــا وظیفــه اجــرا میکننــد ،خــود را مصــون احســاس نماینــد
و بــا اطمینــان خاطــر بــه وظایفشــان ادامــه دهنــد.
ریاســت حقــوق بشــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه بــه صــورت پیهــم بــا ارگانهــای مربــوط بــه پولیــس
در تمــاس بــوده و همچنــان از شــماری قومندانیهــا ،قطعــات و جزوتامهــای پولیــس در والیتهــا بهشــمول
حوزههــای امنیتــی پولیــس کابــل ،دیــدن نمــوده و بــر رعایــت مســایل حقوقبشــری و برابــری در ایــن ادارههــا تأکیــد
داشــته اســت.
بــا ایــن حــال رهبــری ریاســت حقــوق بشــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه از همــه شــهروندان کشــور
میخواهــد کــه پولیــس زن را مــورد حمایــت قــرار داده و بــا نیروهــای پولیــس خــود همــکار باشــند ،تــا نظــم در
جامعــه تأمیــن و پولیــس بتوانــد وظیفــهی خــود کــه همانــا «خدمتگــذاری بــه مــردم» اســت را بــه صــورت بهتــر
انجــام دهــد.

پولیس زن

منت سخنرانی جاللتمآب مسعود اندرابی،
وزیر امورداخله در نشست کمیتهی
مشورتی «زنان در عرصهی امنیت»
خانمهــا ،آقایــان ،مهمانــان گرامــی و اعضــای همــکار ماموریــت حمایــت قاطــع در کابــل ،خرســندم کــه
در یکــی دیگــر از نشســتهای زنــان در کمیتــهی مشــورتی امنیتــی اشــتراک میکنــم و میزبــان شــما
هســتیم.
حضــار گرامــی؛ وزارت امــور داخلــه طــی نزدیــک بــه دوســال گذشــته دســتآوردهای قابــل ماحظــۀ در
بخشهــای مختلــف داشــته اســت کــه بــدون تردیــد مهــم تریــن آن توانمنــد ســازی زنــان افغانســتان بــرای
کار در ســطوح مختلــف پولیــس ملــی افغانســتان اســت .مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه نقشــهی راه پولیــس
زن در مشــورت بــا نهادهــای مســتقل تدویــن و بــه دســت اجــرا گذاشــته شــده اســت .ایــن برنامــهی عمــل
مــا را کمــک میکنــد تــا بــه مشــکات اساســی فــراروی کار زنــان در نهــاد پولیــس افغانســتان رســیدهگی
گــردد .تقویــت و افزایــش حضــور زنــان ،انکشــاف ظرفیــت و توانایــی آنــان ،حمایــت از جایــگاه زنــان در
پولیــس ،ترویــج محیــط کاری ســالم از بنیادیتریــن محورهــای ایــن نقشــهی راه اســت کــه پولیــس ملــی
افغانســتان تــا  2024آن را دنبــال خواهــد کــرد.
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خانــم هــا و آقایــان؛ پولیــس ملــی افغانســتان بــا توجــه بــه نقــش و تعامــل گســتردهی آن بــا اقشــار مختلــف
اجتمــاع ،ادامــهی جنــگ و خشــونت ،نتوانســته اســت بــه گونــهی الزم بــه مســوولیتهای اساســی خــود
توجــه کنــد ،امــا ســعی مــا در ایجــاد تغییــرات اساســی و فراهــمآوری امکانــات الزم بــرای زنــان هــم چنــان
ادامــه داشــته اســت .طــی ســال گذشــته بــه معضــل طوالنــی بــودن زمــان جلــب و جــذب کــه یکــی از
موانــع بــرای حضــور زنــان در پولیــس بــه حســاب میرفــت ،نقطــهی پایــان گذاشــته شــد .بدیــن منظــور و
سهلســازی ایــن رونــد ،طــی مراحــل قانونــی و اســتقامتدهی مطابــق الیحــهی وظایــف و تکمیــل کمبــود
در ســقف تشــکیاتی ،طرزالعمــل رونــد جلــب و جــذب را تهیــه و اجــرا نمودیــم .اکنــون ایــن طــرز العمــل
در کل پروســهی جلــب و جــذب را ســاده ســاخته اســت.
همچنــان کمیــت زنــان طــی دو ســال گذشــته در وزارت داخلــه افزایــش چشــمگیر داشــته اســت؛ در
حــال حاضــر  4064تــن زنــان بــا یونیفــورم مشــغول انجــام وظیفــه انــد ،بــه همیــن گونــه و براســاس
نقشــهی راه پولیــس زن تــا ســال  2024ایــن رقــم بایــد بــه  10هــزار تــن برســد کــه بســت مطابــق تشــکیل
بــرای حضــور  5هــزار زن در نظــر گرفتــه شــده اســت .حضــور رقــم زنــان در بخشهــای ملکــی و حمایتــی
نیــز بــه طــور قابــل ماحظــه افزایــش یافتــه اســت کــه شــامل مرکــز خدمــات عامــه ،پیژنتــون ،مدیریــت
منابــع بشــری و تکنالــوژی معلوماتــی اســت.
حضــار گرامــی؛ حضــور زنــان در پولیــس ملــی صرف ـاً یــک رقــم نیســت ،آنــان بــا کار پیگیــر دوشــادوش
مــردان در ســطوح مختلــف ،کیفیــت و ظرفیــت الزم در ارایــهی خدمــات و انجــام مســوولیتها را فراهــم
نمــوده انــد .رقــم زنــان تحصیــل یافتــه و آنانــی کــه از اکادمیهــای جهانــی فــارغ شــده انــد در پولیــس
رو بــه افزایــش اســت ،همچنــان صرفــاً در یــک مــاه گذشــته بــه تعــداد  300تــن بــه دورهی آموزشــی
لیســانس بــه معتبرتریــن دانشــگاه افغانســتان فرســتاده شــده انــد و در ســه مــاه گذشــته  121تــن از زنــان
بــا مــدرک ماســتری و لیســانس بــرای تعدیــل رتبــه بــه ایــن وزارت مراجعــه نمــوده انــد.
ایــن تغییــرات بــدون ایجــاد فضــا و محیــط کاری ســالم و تــداوم و تقویــت آن ،ممکــن نبــوده و نخواهــد بــود.
از ایــنرو طــرح پالیســیها بــا در نظرداشــت حساســیت جنســیتی از گامهــای اساســی بــرای حضــور زنــان،
مــادران و متأهــان اســت کــه بــه گونــهی اساســی در تمــام مراحــل طــرح ،تدویــن و اجــرای پالیســیها
مدنظــر اســت .مســألهی دوم در ایــن امــر ،رســیدهگی بــه قضایــای شــکایت و آزار و اذیــت زنــان اســت کــه
ایجــاد مکانیــزم و طرزالعمــل رســیدهگی بــه شــکایات از دســتآوردهای عمــدهی مــا در ایــن راســتا اســت.
بــرای مــن بــه عنــوان مســوول ،هیــچ چیــزی بیشــتر از رســیدهگی بــه شــکایات زنــان بــا حفــظ محرمیــت
آن وجــود نداشــته اســت .همکارانــم میداننــد کــه بــه محــض دریافــت شــکایتی ،بــه آن پرداختهایــم.
قابــل تذکــر اســت کــه ریاســت حقــوق بشــر ،امــور زنــان و اطفــال بــا ایجــاد هســتهی مرکــزی در 34
قوماندانــی امنیــهی والیــات ،واحدهــای دومــی را تحــت عنــوان مدیریتهــای حقــوق بشــر ایجــاد نمــوده
اســت کــه در رســیدهگی بــه تمــام شــکایات منســوبین زن ،حقــوق و امتیــازات آنــان و حمایــت از حضــور
آنــان فعــال اســت و بهگونــهی مســتقیم بــه رهبــری وزارت گــزارش میدهنــد .بــه همیــن ترتیــب ،امتیــازات
تشــویقی چــون کرایــهی خانــه بــه متأهــان ،پرداخــت فیــس دورههــای تحصیلــی ،امتیــاز شــمولیت و
امتیــاز تجدیــد قــرارداد ســاتونکیها و آمــوزگاران را نیــز فراهــم میکنــد.
وزارت امــور داخلــه ضمــن تجدیــد تعهــدات خــود در راســتای فراهــمآوری ســهولتها ،فرصتهــا ،تقویــت
محیــط کاری ســالم و حمایــت از حضــور زنــان در پولیــس ملــی افغانســتان وعــده میســپارد کــه بــه
عنــوان یــک نهــاد مســوول و پاســخگو تمــام شــرایط الزم از جملــه سهلســازی بیشــتر پروســههای جلــب
و جــذب ،فراهــمآوری فرصتهــای کاری مطابــق تواناییهــا ،ایجــاد فضــای امــن و عــاری از تبعیــض و
خشــونت بــرای زنــان را در مطابقــت بــه نقشــهی را ِه پولیــس زن و در روشــنایی تعهــدات دولــت جمهــوری
اســامی افغانســتان در اعامیههــا و کنوانســیونهای جهانــی حقــوق بشــری و زنــان ،عمــل خواهــد کــرد.
و من اهلل توفیق
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هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی
منجر به انسجام بهتر شده است
جالتمــآب محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــوری اســامی
افغانســتان ،در کنفرانــس اصاحــات و تقویــت نیروهــای امنیتی
و دفاعــی کــه در ارگ برگــزار شــده بــود ،اشــتراک و ســخنرانی
نمو د .
رییــس جمهــور در صحبتهایــش در ایــن کنفرانــس ضمــن
اینکــه قربانیهــای دوامــدار نیروهــای امنیتــی و دفاعــی را
ســتایش کــرده ،گفــت« :در چنــد ســاعتی کــه بــه وضعیــت
هلمنــد رســیدهگی شــد ،نشــاندهندهی ظرفیــت بلنــد
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان مــی باشــد».
رییــس جمهــور غنــی گفــت کــه اســتعمال موثــر قــوه بســیار
مهــم اســت و بهخاطــر تعامــل بــا شــرایط جدیــد ،نیــاز بــه
دیــدگاه جدیــد میباشــد.
او تأکیــد کــرد کــه افغانهــا بــرای حفاظــت از اســتقال ،بــه
یــک نظــام قانونمنــد نیــاز دارنــد و ایــن نظــام بــا اســتعمال
مشــروع قــوه ،حراســت میگــردد.
رییــس جمهــور خطــاب بــه مســووالن امنیتــی ،گفــت« :مــا
تجــارب خوبــی در زمینــهی جلوگیــری از مصــارف بیجــا داریــم
و اصاحــات در تشــکیات یــک ضــرورت جــدی اســت .منابــع
بایــد روی خــط اول جنــگ متمرکــز شــود و جلوگیــری از
مصــارف بیجــا ممکــن میباشــد».
رییــس جمهــور کشــور در اخیــر ســخنانش گفــت کــه افزایــش
هماهنگــی میــان نیروهــای امنیتــی و دفاعــی منجــر بــه
انســجام بهتــر شــده اســت ،امــا توجــه بیشتــر بایــد در ایــن
خصــوص صــورت گیــرد و اصاحــات ،تســهیات بیشــتر را در
تصمیمگیــری بــه میــان مــیآورد.

نجیــب اهلل وردک رییــس ســکتور اصالحــات و
خودکفایــی امنیتــی شــورای امنیــت ملــی ،مســعود
اندرابــی سرپرســت وزارت امــور داخلــه ،احمــد ضیــا
ســراج سرپرســت ریاســت عمومــی امنیــت ملــی
و شــاه محمــود میاخیــل معــاون اول وزارت دفــاع
ملــی از دیگــر ســخنرانان ایــن کنفرانــس بودنــد کــه ضمــن
پیشــنهادهای مشــخص ،هــر کــدام بــه نوبــه خــود ،بــه تقویت و
اصاحــات در صفــوف نیروهــای دفاعــی امنیتــی تأکیــد کردنــد.
آنــان گفتنــد کــه در رابطــه بــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی،
کــدام تغییــری در سیاســت مالــی حکومــت نیامــده اســت ،امــا
ایجــاد شــفافیت در مصــارف و ترتیــب میکانیزمهــای مشــخص
و عملــی بخاطــر آوردن اصاحــات از اهــداف عمــدهی ایــن
کنفرانــس مــی باشــد.
مســووالن امنیتــی متذکــره گفتنــد کــه کنفرانــس تقویــت
و اصاحــات در نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور ،در
زمینههــای وضاحــت مســوولیتهای نهادهــای امنیتــی و
دفاعــی ،بهترســازی رونــد آمــوزش و پــرورش ،افزایــش تعهــد
و حمایــت ،جلوگیــری از تــورم تشــکیاتی ،تعبیــهی قوتهــا
بــه گونــهی بهتــر ،تحلیــل واضــح از ســطح تهدیــدات دشــمن،
آمادهگــی کامــل بــرای وضعیــت امنیتــی آینــده و مدیریــت
درســت منابــع ،بحــث میکنــد و بــرای آن ،راههــای حــل و
پیشــنهادهای مشــخص را ارایــه مینمایــد.
داکتــر حمــداهلل محــب مشــاور امنیــت ملــی ریاســت جمهــوری
در صحبتهــای خــود در ایــن برنامــه خطــاب بــه نیروهــای
امنیتــی گفــت« :شــما مالــکان یــک اداره نــه ،بلکــه صاحبــان

افغانســتان هســتید .ظرفیــت و تواناییهــای شــما در دفــع بــه
موقــع حمــات دشــمن در ســاحات مختلــف کشورســتودنی و
قابــل قــدر اســت».
مشــاور امنیــت ملــی ،همچنــان گفــت کــه اکنــون نیروهــای
امنیتــی و دفاعــی کشــور بــدون حمایــت خارجــی ۹6 ،درصــد
فعالیتهــای نظامــی را انجــام میدهنــد و در ســال آینــده
ایــن فیصــدی بــه صــد خواهــد رســید.
آقــای محــب تصریــح کــرد« :هــدف ایــن کنفرانــس ایــن اســت
کــه چگونــه از تواناییهــا و ظرفیتهــای خویــش ،بــه گونــهی
مفیــد اســتفاده نماییــم».
حمــداهلل محــب بــا اشــاره بــه افزایــش هماهنگــی میــان مــردم

و نیروهــای امنیتــی و دفاعــی ،گفــت« :مــا مشــکات را ارزیابــی
کــرده ایــم و روی ایــن کار میکنیــم کــه بهخاطــر حفاظــت
مــردم ،گامهــای مفیــد را برداریــم».
در ایــن کنفرانــس ،دگرجنــرال جــان دیدریــک معــاون
ماموریــت حمایــت قاطــع بــا اشــاره بــه دفــع بــه موقــع
حمــات دشــمن در والیــت هلمنــد ،از ظرفیــت و توانایــی
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی بــه ویــژه نیروهــای هوایــی ســتایش
کــرده گفــت کــه ماموریــت حمایــت قاطــع بــه تجهیــز ،تربیــت
و مشــوره دهــی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان متعهــد
میباشــد.
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د کورنیو چارو وزارت ،د برشي حقونو ،ماشومانو او ښځو چارو ریاست

ښځینه پولیسو ته د نقدي امتیازاتو کوډ

پولیس زن

لومړۍ برخه
یــاد کــوډ ټولــې هغــه پالیــي ګانــې رسه پــه یــادې موضــوع
ملغــا کــوي او تــر هغــه پــورې چــې نــوې پالیــي د دغــه کــوډ
پرځــای رامنځتــه کیــږي د اجــرا وړ ده او د پرداختونــو ورکــړه
پــه بودیجــه کــې د الرسيس وړ دي.
عمومــي معلومــات :یــاد کــوډ د نــوي برحالــه او جذب شــویو
ښــځینه پولیســو تــه د امتیازاتــو د ورکــړې د ســازماندهي،
کنــرول او سیســتامتیک کولــو لپــاره دی.
د یــاد کــوډ اصــي موخــه چــې پــه رصاحــت رسه یــې یادونــه
شــوې د هغــو همــکارو اداراتــو او اورګانونــو چــې د امتیازاتــو
د ورکــړې پروســې کــې مســوولیت لــري د شــفافیت ســاتنې
لپــاره دی .دا ســند د وروســتي مســؤول تــر الســلیک وروســته
د الرښــود ســند پــه حیــث کارېدلــی يش .مــايل او متویــل
کوونکــي رسچینــې نــه بایــد پــه هــره برخــه کــې د ټــاکل
شــوي اســتفاده کوونکــو شــمېر څخــه زیاتــی وکــړي.
موخه ،هدف:
د یــادې برنامــې اســايس موخــه د افغانســتان مــي پولیســو
پــه صفوفــو کــې د مېرمنــو اســتخدام ،ســاتنې او ډېروالــی ده.
پــه یــاد کــوډ( تشــویقي کــوډ) کــې ټــول شــامل امتیــازات د
ښــځینه پولیســو لپــاره دي او همدارنګــه د اجــراء وړ دي.
10

تغییر ،بدلون:
دا ســند تــر خاصــو رشایطــو النــدې د مســؤوله لــوړ رتبــه مقاماتــو
د تحریــري او تغییــر وړ مکتــوب لــه الرې د بدلــون وړ ده .یــاد
ســند هــر کال پــه عــادي توګــه د بیــا کتنــې النــدې وي.
د برشي حقونو ،ماشومانو او ښځو چارو ریاست:
دا ریاســت د پرداختونــو د اصــي رسچینــې پــه توګــه کــوالی يش
پــه یــاد ســند کــې د امتیازاتــو د ورکــړې لپــاره رشایــط او معیارونــه
وضــع کړي.
همکارې ادارې او اورګانونه:
هــره اداره ،قطعــه او ټــول هغــه اړخونــه چــې پــه دې ســند کــې
یــې یادونــه شــوې د اســنادو پــه تصدیــق او ترتیــب پــه ځانګــړي
توګــه د هغــو ټولــو ښــځینه پولیســو چــې مــي صفوفــو کــې
دنــدې اجــرا کــوي د قــرار داد تجدیــد ،عمومــي امتیازاتــو او فــوق
العــاده اجرایــي اســنادو د تصدیــق ،ارائــې او ترتیــب پــه برخــه
کــې مســؤول ګڼــل کیــږي.
د امتیازاتو درلودونکي:
دا امتیــازات یــوازې هغــو مېرمنــو تــه چــې فعاالنــه پــه افغــان مــي
پولیســو کــې دنــدې اجــرا کــوي محــدودې دي او د ذکورطبقــه
لــه معــريف کیــدو وروســته د امتیــاز وړ ګڼــل کیــږي.
د امتیازاتو نه درلودونکي:

۲ـ د قــرارداد نــوي کولــو امتیــاز :دا امتیــاز هغــو ښــځینه
افغــان مــي پولیســو تــه چــې ســاتونکی دي غــواړي چــې
خپــل درې کلــن قــرارداد نــوی کــړي؛ (۳۰۰۰۰دېــرش زره)

۳ـ د ښوونې او روزنې امتیاز:
دا امتیــاز افغــان ښــځینه مــي پولیســو تــه د ښــوونې او روزنــې
لپــاره ورکــول کیــږي تــر هغــو پــورې چــې خپلــه تحصیــي دوره
بشــپړه کــړي.
هغــه ښــځينه مــي پولیســې چــې پــه پوهنتونونــو کــې زدهکــړو
بانــدې بوختــې دي او پــه اوســط ډول ښــه درجــه ترالســه
کــوي(کاري اوصــول یــې د معیارونو رسه یوشــان وي) د سمســر
پــه پــای کــې لــه معــاش او یــو شــمیر نــورو امتیازاتــو رسبېــره د
میاشــتې( ۶۰۰۰شــپږ زره) افغانــۍ ورکــول کیــږي .یــاد امتیــاز
د هرسمســر پــه پــای کــې ورکــول کیــږي.
د هغــو ښــځینه پولیســو لســت چــې پــه یــاد امتیــاز کــې شــاملې
دي بایــد د امتیــاز ترالســه کولــو څخــه مخکــې د ښــوونې او
روزنــې عمومــي قومندانــۍ لخــوا تصدیــق يش .د خــزاين
سمســر پرداختونــه چــې د مــايل کال پــه پــای کــې قــرار مومــي
د نومــرو او حارضیــو د څېړلــو لپــاره د کايف وخــت نــه لرلــو پــه
خاطــر هرځــل د راتلونکــي نــوي مــايل کال پــه پیــل کــې ورکــول
کیــږي.
۴ـ د ښوونکي امتیاز:
هغــه شــمېر ښــځینه پولیســې چــې د ښــوونکي په حیــث د اوږدو
ســاعتونو لپــاره پــه یــوې منطقیــي یــا نــورو ښــوونیزو ځایونــو کــې
د پولیســو پــه ښــوونې او روزنــې بوختــې دي د معــاش او نــورو
امتیازاتــو رسبېــره هــره میاشــت ( ۸۰۰۰اتــه زره) افغانــۍ ورکــول
کیږي.
هغــه ښــځینه پولیســه چــې د ښــوونکي یــا مــريب د معاونــې پــه
توګــه دنــده پرمــخ وړي اود لنــډ وخــت لپــاره د مــريب د شــتون
پــه خاطــر د پولیســو منطقیــي یــا اصــي ښــوونیز مرکــز کــې ټول
وخــت دنــده اجــرا کــوي ،لــه معــاش او نــورو امتیازاتــو رسبېــره
هــره میاشــت  (۸۰۰۰اتــه زره) افغانــۍ د مــريب پــه نشــتون کــې
ترالســه کــوي.
هغــه ښــځینه پولیســې چــې د مــريب معاونــې پــه توګــه د ټــاکي
وخــت لپــاره د پولیســو پــه ښــوونیز مرکــز کــې دنــده اجــرا کــوي
د معــاش او نــورو امتیازاتــو رسبېــره هــره میاشــت (۴۰۰۰څلــور
زره) افغانــۍ ترالســه کــوي.
د هغــو ښــځینه پولیســو لســت چــې پــه یــاد امتیــاز کــې شــاملې
وي بایــد مخکــې لــه امتیــاز ترالســه کولــو څخــه د ښــوونې او
روزنــې عمومــي قومندانــۍ لخــوا تصدیــق او تائیــد يش .دا
پرســونل بایــد پــه اوصولــو او اســتندرد برابــر او د مربوطــه
قومندانــۍ منســوب وي.
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الــف :ملکــي او قــراردادي پرســونل لــه یــاد امتیــاز څخــه
برخمــن نــه دي.
ب  :هغــه ذکــور طبقــه چــې د ښــځینه پولیســو پــه مالتــړ کــې
ونــډه نــه لــري.
ج :هغــه ښــځینه پولیســې چــې پــه احتیاطــي برخــه کــې
دنــدې اجــرا کــوي.
پــه النــدې هوکــړه لیــک کــې لــس ډولــه امتیــاز پــه نظــر
کــې نیــول شــوي دي:
۱ـ د استخدام امتیاز:
دا امتیــاز  ( ۴۵۰۰۰پنځــه څلوېشــت زره) افغانــۍ لــه معــاش
رسه هغــه ښــځینه پولیســو تــه چــې نــوې پــه افرسي ،ســاتنمن
او ســاتونکی رتبــه کــې مقریــږي ،دی .پــه هغــو والیاتــو لکــه:
بادغیــس ،غــور ،هلمنــد ،کندهــار ،کاپیســا ،خوســت ،کنــړ،
لغــامن ،لوګــر ،ننګرهــار ،نورســتان ،پکتیــکا ،پکتیــا ،پنجشــیر،
پــروان ،ارزګان ،بغــالن او زابــل چــې پکــې د ښــځینه پولیســو
اســتخدام ســتونزمن ده  (۶۰۰۰۰شــپېته زره) افغانــۍ لــه
معــاش پرتــه امتیــاز ورکــول کیــږي.
دا پیســې هغــو پولیســو تــه چــې لومړنــۍ زده کــړې یــې
پــای تــه رســويل او خپــل درســونه د  ۲۰۱۶میــالدي کال د
ډســمرب ۲۲یــا ددې څخــه وروســته یــې پیــل کــوي محــدودې
دي.
د جلــب و جــذب عمومــي قومندانــۍ ،د راپورونــو تصدیــق،
راټولــول او د بانکــي معلوماتــو وړانــدې کولــو تــه ښــځینه
ســاتونکې اســتخدام کیــدای يش .همدارنګــه د پېژنتــون
عمومــي ریاســت ،د راپورونــو تصدیــق ،د راټولولــو مســؤل اود
بانکــي معلوماتــو ارائــه کولــو تــه ښــځینه ســاتنمن او افــرس
اســتخدام کیــدای يش.
د والیاتــو پېژنــد مدیریتونــه او د جلــب وجــذب قومندانــۍ
مکلفــې دي؛ ترڅــو خپــل راپــور پــه ټــاکي وخــت چــې پــه
یــاد کــوډ کــې ورتــه ذکــر شــوی د پېژنتــون عمومــي ریاســت او
د جلــب وجــذب عمومــي قومندانــۍ تــه وړانــدې کــړي چــې د
تصدیــق او تائیــدي څخــه وروســته د بــرشي حقونو ،ماشــومانو
او ښــځو چــارو ریاســت تــه ســپارل کیــږي .د هــر فــارغ شــوي
زده کوونکــي د امتیــازي معــاش اســناد پــه شــپېتو ورځــو کــې
ارائــه او لــه فراغــت یــا د زده کــړې لــه پــای تــه رســولو وروســته
بشــپړ معــاش ورکــول کیــږي.
د هغــو دولتــي او شــخيص پوهنتونونــو زده کوونکــي چــې
لــه فراغــت څخــه وروســته افغــان مــي پولیســو رسه یوځــای
کیــږي لــه یــاد امتیــاز څخــه برخمــن دي.

افغانــۍ لــه معــاش پرتــه ورکــول کیــږي .یــاد امتیــاز د نــوي
قــرارداد ترالســلیک او د جلــب وجــذب عمومــي قومندانــۍ لــه
تصدیــق وروســته یــوازې د یوځــل لپــاره د ورکــړې وړ دی.
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نخستینپولیسزندرجوزجانکهمدال
شجاعتدریافتکرد

نجیبــه نــور دالوری ،نخســتین پولیــس زن در والیــت جوزجان
اســت کــه از ســوی ریاســت جمهــوری کشــور مــدال افتخاری
«شــجاعت» را دریافــت کــرده اســت .خانــم دالوری پیــش از
پیوســن در صفــوف پولیــس خانــوادهاش را از ســاحهی زیــر
حاکمیــت طالبــان بیــرون کشــید .پــدر خانــم دالوری نیــز
پیــش از ایــن در صفــوف طالبــان میجنگیــد ،امــا اکنــون
دســت از جنــگ کشــیده اســت.
نجیبــه نــور دالوری شــش ســال پیــش بــا شــش خواهــر ،برادر
و مــادرش از ولســوالی قوشتپــهی والیــت جوزجــان از زیــر
ســایهی حاکمیــت گــروه طالبــان بــه شــهر شــربغان ،مرکــز
والیــت جوزجــان آمــد .او در نخســتین روزهــای اقامتــش در
جوزجــان بــه صفــوف پولیــس پیوســت و کارش را بــه عنــوان
رسبــاز در فرماندهــی پولیــس والیــت جوزجــان آغــاز کــرد.
رسبــازی نجیبــه نــور دالوری بــه زمانــی بــر میگــردد کــه
پــدرش هنــوز جــزو از جنگجویــان گــروه طالبــان در ولســوالی
قوشتپــه بــود .امــا خانــم نجیبــه در شــهر شــربغان تصمیــم
گرفــت تــا رسنوشــت خانــوادهاش را طــور دیگــری رقــم بزنــد.
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نجیبه؛

پــدر نجیبــه نیــز پــس از مدتــی بــه مشــورت دخــرش ســالح
خــود را بــر زمیــن گذاشــت و از جنــگ دســت کشــید.
نجیبــه نــور دالوری دخــر بــزرگ خانــواده اســت .او بــه
«خربگــزاری نشــانه» گفتــه« :اگــر خــود را بــه دســت رسنوشــت
میســپردم ،بــه احتــامل زیــاد بــرادرم نیــز اکنــون یکــی از
جنگجویــان گــروه طالبــان بــود».
خانــم دالوری در شــش ســال گذشــته در کنــار خانــوادهاش بــه
موفقیتهــای زیــادی دســت یافتــه اســت .او بــرای آموزشهــای
مســلکی – نظامــی بــه کشــور ترکیــه رفــت و در شــش ســال
گذشــته از رسبــازی بــه افــرسی ارتقــا کــرد .اکنــون تازهتریــن
دســتاورد او دریافــت مــدال افتخــاری «شــجاعت» اســت کــه از
ســوی ریاســت جمهــوری برایــش داده شــده اســت.
خانــم نجیبــه در بخشهــای مختلــف فرماندهــی پولیــس
والیــت جوزجــان وظیفــه اجــرا کــرده اســت .او از ایــن پیــش
مســوول حــل خشــونتهای خانوادهگــی در مدیریــت مبــارزه
بــا جرایــم جنایــی پولیــس والیــت جوزجــان بــود و اکنــون بــه
ِســمت رسپرســت دفــر آمریــت امنیــت والیــت جوزجــان وظیفــه

سال دوم* شماره  * 13عقرب 1399

اجــرا میکنــد.او گفتــه کــه در چهــار مــاه
گذشــته کارهــای نامتــام زیــادی را بــه عنــوان
رسپرســت دفــر آمریــت امنیــت جوزجــان انجــام
داده اســت کــه از جملــه صــدور جلــب بــرای
مجرمانــی اســت کــه در چندیــن ســال گذشــته
بنابــر دالیــل ناروشــنی ،صــادر نشــده اســت.
خانــم دالوری ترصیــح کــرده کــه در بخــش
جرایــم جنایــی پروندههــای زیــادی را تکمیــل
کــرده اســت و از همیــنرو ،بــه عنــوان نخســتین
پولیــس زن در جوزجــان مــدال افتخــاری
شــجاعت بــه او اعطــا شــده اســت .لومــړی
څــارن نجیبــه نــور دالوری خوشحــال اســت
از ایــن کــه جــزو از افــرسان پولیــس والیــت
جوزجــان بــه شــامر مــیرود.
«از طریــق رســانهها بــه عنــوان یــک پولیــس
بــا مســوولیت بــا مــردم نزدیــک شــدم و حــاال
مــردم بــه مــن احــرام میگذارنــد ».بــه گفتــهی
او ،هیــچ گاهــی در شــهر و یــا شــبکههای
اجتامعــی از ســوی مــردم توهیــن نشــده اســت.
امــا ایــن روایــت ایــن گونــه نیســت کــه بــرای
نجیبــه هیــچ چالشــی وجــود نداشــته باشــد .او
بارهــا از ســوی مخالفــان مســلح دولــت تهدیــد
بــه مــرگ شــده اســت .نجیبــه نــور دالوری
توضیــح میدهــد کــه مخالفــان مســلح دولــت
او را بــا متاسهــای پیهــم تهدیــد بــه مــرگ
کردهانــد .او امــا هیــچ گاهــی از انجــام وظیفــه
شــانه خالــی نکــرده اســت .خانــم دالوری
توضیــح میدهــد کــه حتــا شــکایتش را نیــز بــه
گونــهی رســمی نــزد هیــچ نهــادی ثبــت نکــرده
اســت .او منیخواهــد بــا ایــن تهدیدهــا از
کارش دســت بــردارد و یــا بــرای بیــرون شــدن از کشــور بــرای
خــود پرونــده بســازد.
ایــن رسبــاز زن اضافــه میکنــد کــه هامننــد زنــان دلیــر
دیگــری در افغانســتان باقــی خواهــد مانــد و بنابــر لزومدیــد
وزارت امــور داخلــه در هــر گوشــهی کشــور بــه مــردم خدمــت
خواهــد کــرد .خانــم دالوری نیــز ماننــد بیشــر شــهروندان
کشــور خواهــان برقــراری صلــح اســت و از جنگجویــان گــروه
طالبــان میخواهــد کــه دیگــر شــهروندان کشــور را بــه قتــل
نرســانند .او منتظــر نتیجــهی گفتوگوهــای صلــح میــان
دولــت افغانســتان و گــروه طالبــان در قطــر اســت.
خانــم دالوری آرزو دارد بــه عنــوان یــک افــرس پولیــس در
دورتریــن نقطــهی کشــور وظیفــه اجــرا کنــد .او اکنــون
وظیفــهاش را بــا رویــای رســیدن بــه کرســی فرماندهــی
پولیــس بــه پیــش میبــرد .خانــم دالوری بــه ایــن بــاور
اســت کــه روزی بــرای نخســتین بــار بــه عنــوان یــک پولیــس
زن ،فرمانــده پولیــس یکــی از والیتهــای کشــور برگزیــده
خواهــد شــد .او امــا بــاور دارد کــه بایــد بیشــر و صادقانهتــر

کار کنــد تــا خــودش را بــه موفقیتهــای بیشــر نزدیــک بســازد.
مســووالن پولیــس در جوزجــان از کار و فعالیــت خانــم دالوری
ابــراز خرســندی کــرده میگوینــد ،او قابــل افتخــار اســت و
مســتحق مدالــی اســت کــه ریاســت جمهــوری کشــور برایــش
اعطــا کــرد.
مســعود ندیــم ،ســخنگوی پولیــس والیــت جوزجــان گفتــه،
رهــربی پولیــس والیــت جوزجــان نجیبــه نــور دالوری را مســتحق
مــدال افتخــاری شــجاعت میدانــد .او تأییــد میکنــد کــه
ریاســت جمهــوری ایــن مــدال را بــه پــاس خدمــات و اجــرای
وظیفــهی صادقانــه بــه ایــن خانــم اهــدا کــرده اســت و او
نخســتین پولیــس زن در والیــت جوزجــان اســت کــه مــدال
افتخــاری شــجاعت را دریافــت میکنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه نجیبــه نــور دالوری تنهــا زنــی نیســت
کــه در صفــوف نظامــی وظیفــه اجــرا میکنــد .هماکنــون
نزدیــک بــه  ۸۰زن دیگــر در بخشهــای مختلــف فرماندهــی
پولیــس والیــت جوزجــان وظیفــه اجــرا میکننــد.
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په ټولنه کې کارکوونکي ماشومان د
کوچني فقر قربانیان

خربیال :سجیه حسینی

ژباړه :محمد صابر ژمن

پراختیایــي هیوادونــه لــه ځینــې ســتونزو لکــه فقــر ،د امنیــت
نــه درلــودل ،بیــکاري او نــورو جــدي ســتونزو رسه مــل دي،
چــې یــادو ســتونزو نــه یــوازې لویــان؛ بلکــې ماشــومان او
ښــځې چــې د ټولنــې زورېدونکــي قــرش بلــل کیــږي ،هــم تــر
تاثیــر النــدې راوســتي دي.
یــادې ســتونزې زمــوږ هیــواد کــې هــم موجــودې دي چــې
افغانســتان پــه منطقــه کــې د کارکوونکــو ماشــومانو لویــه
برخــه لــه ځانــه رسه لــري .د کارکوونکــو ماشــومانو ســتونزه یــو
لــه مهمــو اندېښــنو څخــه ده چــې د افغانســتان لویــه برخــه
تشــکیلوي .کارکوونکــي ماشــومان هغــه څــوک دي چــې د
نامناســب کــورين وضعیــت ،اقتصــادي او ټولنیــزو رشایطــو لــه
املــه شــپه او ورځ د خپــل ژونــد ځینــې ســاعتونه ســړکونو کــې
پــه کارکولــو رسه تېــره وي چــې ځینــې یــې اړ دي مجبــورا
شــاقه او ســخت کارونــه تــررسه کــړي .زیاتــره یــې حتــا شــپې
تــر ناوختــه د (۱۰لــس) افغانــۍ لپــاره کار کــوي؛ ترڅــو
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وکــوالی يش خپلــې کورنــۍ تــه یــوه مــړۍ ډوډۍ پیــدا کــړي.
زیاتــره لــه دې ماشــومانو څخــه د کورنــۍ پــه مصارفــو کــې ونــډه
یــا هــم ځینــې یــې د کورنــۍ رسپرســت نــه لرلــو لــه املــه د کــور
ټــول مصــارف پــه غــاړه لــري .د کار او ټولنیــزو چــارو وزارت پــه
اعالمیــه کــې راغــي چــې( افغانســتان چــې یــو جنــګ ځپلــی
او غریــب هیــواد دی طبیعتــاً پکــې د آســیب پذیــره ماشــومانو
ګــراف لــوړ ده .د تخمینــي څېړنــو پربنســټ  ۳.۷میلیونــه
ماشــومان پــه هیــواد کــې لــه ښــوونځي بــې برخــې دي چــې
نــږدې پنځــوس فیصــده یــې پــه کارکوونکــي ماشــومانو تبدیــل
شــوي دي).
د کار او ټولنیــزو چــارو وزارت ویانــد عبدالفتــاح احمــدزی د
ښــځینه پولیســو مجلــې تــه وایــي :افغانســتان یــو جنــګ ځپلــی
او غریــب هیــواد دی .د امنیــت نشــتون ددې المــل شــوی؛ ترڅو
د فقــر ګــراف لــوړ يش .د زیاتــرو کورنیــو رسپرســتان پــه جنــګ
کــې وژل شــوي ،چــې بالخــره ماشــومان یــې مجبــور شــوي
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ســړکونو تــه د کارکولــو لپــاره ووځــي .بــد بختانــه اوســمهال
 ۱.۲میلیونــه کارکوونکــي ماشــومان پــه هیــواد کــې شــتون
لــري چــې د انجونــو پــه نســبت د هلکانــو شــمیر زیــات دی.
 ۹کلــن ســمیر چــې د امنیــت نشــتون لــه کبلــه ننګرهــار څخه
کابــل تــه راغلــی مجبــور شــوی؛ ترڅــو د کابــل پــه ســړکونو
کــې کارکولــو تــه مخــه کــړي هغــه وایــي :ننګرهــار کــې مــو
ژونــد ډېــر ښــه وو ،ښــوونځي تــه تللــو ،فوټبــال مــو کاوه؛
مګــر کابــل تــه چــې راغلــو هرڅــه تغییــر شــول .پــالر مــې پــه
انتحــاري کــې شــهید شــو ،اوس زه او خــور مــې مجبــور یــو
پالســتیک خــرڅ کــړو؛ ترڅــو خپلــې کورنــۍ تــه نفقــه پیــدا
کــړو .کاش کابــل تــه نــه راتلــو دلتــه مــو ژونــد خــراب شــو.
خپــل ښــوونځي او ملګــرو پســې خفــه شــوی یــم.
پــه هېــواد کــې کوچنــي انجونــې او هلــکان پــه کار بوخــت
دي ،پــه دقیــق ډول دا چــې څومــره هلــکان او څومــره انجونې
دي معلومــات نشــته .دا ماشــومان پــه زیاتــره کارونــو لکــه:
ګدایــي ،بــټ رنګــول ،اســپند دود کــول ،موټــر پاکــول ،د ښــار
پــه جــادو کــې موټــرو تــه د ســوارلۍ لپــاره د غــږ کولــو او نــورو
ســختو کارونــو بانــدې بوخــت دي.
پــه پیــل کــې لــه خپــل مــور او پــالر رسه ګدایــي لپــاره ســړکونو
تــه وځــي؛ ترڅــو خلــک د ماشــومانو پــه لیدلــو رسه یــې مــور او
پــالر تــه پیســې ورکــړي ،وروســته لــه هغــه چــې ســن یــې ډېــر
يش پــه یــوازې ځــان ګدایــي تــه مخــه کــوي.
 ۸کلــن انصــاري چــې د ښــوونځي پــه دویــم ټولګــي کــې
دی .لــه خپــل پــالر رسه د کابــل پــه پــل رسخ جــاده کــې بــټ
رنګولــو بانــدې بوخــت دی وایــي :زه درې خوینــدې لــرم .پــالر
مــو یــوازې خــرڅ نــي پــوره کولــی .زه هــم مجبــور یــم کار
وکــړم .د کــور خــرڅ پــه مــا هــم راغلــی دی .روزانــه پنځــوس
تــر ســلو افغانیــو کار کــوم .پــه همــدې پیســو ډوډۍ پیــدا کــوم
او پــالر مــې د کــور کرایــه د باروړونکــي کراچــۍ څخــه پیــدا
کــوي.
اوســمهال د کارکوونکــي ماشــومانو ګــراف لــوړ دی چــې د
دولتــي نهادونــو ترڅنــګ یــو شــمېر شــخيص مؤسســې د دغــو
ماشــومانو ســتونزو تــه د رســونې لپــاره پــه فعالیــت بوختــې
دي.
د کار او ټولنیــزو چــارو وزارت ویانــد ښــاغلی احمــدزی
وایــي :واقعیــت کــې مــوږ ډېــر نهادونــه درلــودل چــې د دغــو
ماشــومانو پــه برخــه کــې یــې کار کاوه .مــوږ د هغــو جــواز
لغــوه کــړ؛ ځکــه چــې دغــو نهادونــو یــوازې لــه دې نــوم څخــه
امتیــاز ترالســه کاوه؛ مګــر عمــل کــې یــې څــه نــه اجــرا کــول.
لــه همــدې رسه پــه افغانســتان کــې د ماشــومانو څخــه د
مالتــړ مؤسســه ( )Save the childrenپــه خپلــه رســمي نــرش
شــوې بیانیــه کــې وایــي :نــږدې دوه میلیونــه ماشــومان پــه
زور رسه کار تــه مجبــور شــوي .مؤسســه ټینــګار کــوي چــې
دولــت بایــد د ماشــومانو خونديتــوب پــه موخــه هغــوی تــه د
کار لپــاره آرامــه او بــې رضره چاپېریــال برابــر کــړي .نــړۍ وال
بایــد پــه افغانســتان کــې پانګونــه وکــړي؛ ترڅــو دا ماشــومان
لــه ســتونزو څخــه وژغــوري.
فیــروز یــو لــه دې ماشــومانو څخــه دی چــې غــواړي ښــوونځي
تــه الړ يش؛ مګــر د بــد اقتصــادي وضعیــت لــه املــه نــي
کــوالی .هغــه څلــور وروڼــه لــري چــې پــالر رسه پنچرګیــري

کــوي او فیــروز اســپند دود کــوي؛ ترڅــو وکــوالی يش لــه دې
الرې د یــوې مــړۍ ډوډۍ پیســې الســته راوړي .فیــروز داســې
وایــي :زه غــواړم چــې پــه راتلونکــي کــې ښــوونکی شــم؛ مګــر
پــالر مــې وایــي چــې ځــه! اســپند دود کــړه؛ ترڅــو د کــور خــرڅ
مــو برابــر يش .زه د ورځــې پنځــوس یــا شــپیته افغانــۍ کار کــوم.
پــه کرایــي کــور کــې ژونــد کــوو .لــه کــور څخــه تــر کار ځایــه پــه
موټــر کــې راځــم چــې نیمــې پیســې مــې پــه کرایــه کــې ځــي.
د کار او ټولنیــزو چــارو وزیــر بشــیر احمــد تهینــج د بــې
رسپرســته ماشــومانو پــه برخــه کــې د خپلــو فعالیتونــو پــه اړه
داســې وایــي :مــوږ د بــې رسپرســته او د یتیامنــو ماشــومانو لپــاره
د اوســېدو ځــای ،خوارکــي توکــي ،تعلیــم ،تفریحــي او تاریخــي
ځایونــو تــه د وړلــو لپــاره امکانــات برابــره وو .پــه ځانګــړي توګــه
لــه  ۱۸کلنــو څخــه ښــکته د بــې رسپرســته انجونــو لپــاره د
جنســیتي نابرابــري پــه اړه آګاهــي او معلومــات ورکــول کیــږي.
د وزیــر مشــاور عبدالفتــاح وایــي :مــوږ د بې رسپرســته ماشــومانو
لپــاره امــن کورونــه برابــر کــړي لکــه روزنتونونــه ،اوســمهال پــه
دې روزنتونونــو کــې لــه مــوږ رسه تــر  (۱۰۰۰۰لــس زره) پــورې
بــې رسپرســته ماشــومان شــتون لــري؛ ترڅــو چــې  ۱۸کلنــۍ
تــه ورســیږي .ترهغــه وخــت پــورې ټولــې برنامــې لکــه ښــوونځی،
انګلیــي ژبــه ،کمپیوټــر ،روغتیایــي مســایل او نــور امکانــات
تــررسه کیــږي.
افغانســتان یوازینــۍ هیــواد دی چــې د کارکوونکــو ماشــومانو
ګــراف یــې لــوړ دی .رسه لــه دې چــې ځینــې روزنتونونــه موجــود
دي؛ مګــر بیــا هــم زیــات شــمیر ماشــومان د ښــار پــه ســړکونو
کــې کار کولــو بانــدې بوخــت دي.
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رسیدن به صلح پایدار و واقعی بدون
مشارکت زنان میسر نیست
امــروزه در ادبیــات و فرآینــد توســعه ،بــرای دســتیابی بــه
توســعهی اقتصــادی حضــور و نقــش فعــال زنــان در حوزههــای
اقتصــادی بســیار بــا اهمیــت اســت .توســعهی یــک اجتــامع
حاصــل مشــارکت همــهی اقشــار جامعــه ،بــه ویــژه زنــان اســت و
ایــن مشــارکت نیــز در گــرو توجــه بــه نیازهــا و مســایل و یافــن
راههایــی بــرای حــل آنهــا اســت .بــه تعبیــر دیگــر میتــوان
گفــت کــه ارزشهــای اصلــی توســعه را در ارتقــای کیفیــت
زندهگــی و توامنندســازی زنــان و مــردان در تأمیــن نیازهــای
اساســی در جهــت رفــع اختالفــات طبقاتــی در جامعــه ،رشــد
آگاهــی عمومــی ،اعتــامد بــه نفــس و اعتقــاد عامــه مــردم بــه
اهــداف توســعه و حفــظ امنیــت و آزادهگــی بایــد جســتجو کــرد.
از ایــن رو رویکــرد جنســیتی و افزایــش فرصتهــای عمومــی
بــرای نقشآفرینــی و مشــارکت اجتامعــی زنــان در توســعه
اقتصــادی و نیــز حوزههــای برنامهریــزی بــرای پیرشفتهــای
اقتصــادی – سیاســی را میتــوان مطــرح کــرد .موقعیــت زنــان
در جامعــه عمیقــاً تحــت تأثیــر رشایــط و ســطوح توســعه در
کشــورها اســت .زنــان هرچــه نقــش بیشــری در ســطوح تصمیــم
گیریهــا داشــته باشــند ،رشــدت انکشــاف در آن کشــورها
رسیعتــر و شــکاف جنســیتی کمــر اســت .از ایــن رو بهبــود
وضعیــت زنــان جــزو الزامــات اصلــی در بهبــود شــاخصهای
توســعه در هــر جامعــه اســت .بــه عبارتــی ،بــدون توجــه بــه

رشایــط زنــان ،دســتیابی بــه توســعه بــرای هیــچ کشــوری
میــرس نخواهــد بــود .همچنیــن واقعیــات موجــود در بســیاری از
جوامــع نشــان از آن دارد کــه بــا وجــود اعالمیههــا و بیانیههــا
و تأســیس نهادهــا و ســازمانهای مختلــف در تحقــق حقــوق
زنــان و بــا وجــود هزینههــای قابــل توجــه ،زنــان از مســایل و
مشــکالت ناشــی از فقــر اقتصــادی و فقــر فرهنگــی در رنــج
هســتند .یکــی از شــاخصهای تأثیرگــذار بــر مشــارکت سیاســی
و اقتصــادی زنــان ،آمــوزش و توامنندســازی آنــان اســت .بــه هــر
میــزان کــه روی آمــوزش و مهارتآمــوزی زنــان برنامهریــزی و
رسمایهگــذاری شــود ،اثــر مســتقیم و غیرمســتقیم بــر رشــد و
انکشــاف اقتصــادی و سیاســی کشــورها دارد.
خوشبختانــه در  19ســال گذشــته در افغانســتان ،توجــه خــاص
از جانــب دولــت و نهادهــای بیــن املللــی در قســمت نقــش
دادن بــه زنــان ،رسمایــه گــذاری روی برنامههــای آموزشــی بــرای
زنــان ،زمینــه ســازی بــرای حضــور پــر رنــگ زنــان در ســطوح
مختلــف اجتامعــی ،سیاســیو اقتصــادی شــده اســت .ایجــاد
وزارت امــور زنــان ،در کنــار رســیدهگی بــه مشــکالت روزمــره،
بــه ارتقــای ظرفیــت آنــان نیــز کمــک کردهاســت .زنــان امــروز
افغانســتان در ســتیجهای ملــی و بیــن املللــی درخشــش ویــژه
پیــدا کردهانــد و صــدای زنــان افغــان بــا توجــه بــه چالشهــای
کــه در برابــر آنــان وجــود دارد ،از صداهــای شــنیدنی بــرای زنــان
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بســیاری از کشــورها اســت.
مــا در روزگاری زندهگــی میکنیــم کــه منیتوانیــم بــدون زنــان
کــه نیــم پیکــر از جامعــه هســتند ،مســیر منتهــی بــه اهــداف
مــان را بپیامیــم .بنابرایــن ،منیتوانیــم حضــور و نقــش زنــان
را رصفــا در نهادهــای آموزشــی و تحصیلــی محــدود کــرد ،بلکــه
چشــم انــداز زنــان افغانســتان ،امــروزه اگــر برابــر بــا مــردان
نیســت ،دســتکم کمــر هــم از مــردان نیســت .طوریکــه
کشــورهای دیگــر جهــان نیــز نتوانســتهاند حضــور زنــان را فقــط
در ایــن حوزههــا محــدود کننــد .و وقتــی هــم کــه بــه مســایل
خشــونتها ،جنگهــا و رســیدن جوامــع بــه صلــح پــس از
ســالها منازعــه در تاریــخ بــرش پرداختــه شــود ،یــک نکتــه
بــه درســتی روشــن اســت کــه زنــان نقــش اساســی را در پایــان
دادن بــه ایــن نربدهــای خونیــن و اســتقرار صلــح داشــتهاند.
حضــور زنــان در بعضــی کشــورهای جهــان بــه ویــژه در ســطوح
رهــربی ثابــت ســاخته کــه میــزان کارآمــدی مدیریــت شــان
نســبت بــه مــردان مؤثــر تــر بــوده اســت .در اوج بحــران جهانــی
کرونــا ویــروس در جهــان ،کشــورهای کــه از عهــدۀ مدیریــت ایــن
اپدمــی جهانــی برآمدنــد ،کشــورهای بودنــد کــه رهــربی آنهــا
بــه دســت زنــان بــوده اســت .ایــن کشــورها اضافــه بــر داشــن
امکانــات بهداشــتی مناســب ،بــا رهــربی زنــان در بهریــن
وضعیــت مدیریــت کرونــا قــرار دارنــد.
بنابرایــن ،افغانســتان بــا توجــه بــه درگیــری و خشــونتهای
چنــد بعــدی کــه دارد ،منیتوانــد بــه پایــان ایــن داســتان
خونیــن برســد؛ الــی اینکــه زنــان نقــش کلیــدی را در نهادهــای
مختلــف کــه مســوولیت پیشــربد جنــگ و صلــح کشــور را بــدوش
دارنــد ،بــازی نکننــد .شــواهد و تجربــه نشــان میدهــد کــه
حــس رسزمیــن دوســتی ،مــردم دوســتی و صلــح خواهــی زنــان
افغانســتان در تناســب بــه مــردان ایــن رسزمیــن بــه مراتــب
بیشــر اســت .مذاکــرات صلــح میــان دولــت افغانســتان و گــروه
طالبــان در دوحــۀ قطــر ،بــه ایــن مســاله صحــه میگــذارد
کــه ایــن حــس در زنــان افغانســتان فــوق العــاده زندهاســت.
همچنــان حضــور زنــان در ســطوح رهــربی نهادهــای امنیتــی،

از دیگــر اســتداللهای اســت کــه ایــن دیــدگاه را در وجــود مــا
تقویــت کردهاســت.
حضــور خانــم حســنا جلیــل ،در ســمت معینیــت وزارت امــور
داخلــه جمهــوری اســالمی افغانســتان و خانم منیره یوســفزاده،
در ســمت معینیــت وزارت دفــاع ملــی ،از دیگــر منونههــای
برجســته بــرای بیــان ایــن مدعاســت.
بــه رغــم ایــن فرصتهــا امــا بازهــم مشــکالتی وجــود دارد
کــه از آمــدن زنــان افغــان بــه صحنــه جلوگیــری میکنــد .بــه
نظــر میرســد کــه ایــن مشــکالت چنــد وجهــی اســت .یــک
بخــش آن فرهنــگ حاکــم بــر زندهگــی مــردم افغانســتان اســت
کــه فرصــت حضــور و فعالیــت زنــان در چرخــهی تولیــد انــواع
کاالهــا را میگیــرد کــه در حــال حــارض ،بــه لطــف دانشــگاهها
و مراکــز آموزشــی و توجــه نهادهــای ملــی و بیناملللــی
شــاهد کمشــدن ســایۀ ایــن بــاور از زندهگــی زنــان هســتیم.
بخــش دوم ایــن مســاله کــه تــالش میکنــد از حضــور زنــان
در زمینههــای مختلــف کاری بکاهــد ،خــود زنــان و باورهــای
زنانــهای آنهــا نســبت بــه زندهگــی روز مــره اســت .بــه عبــارت
دیگــر اگــر در پــارهای از مــوارد اگــر دولــت ،فرهنــگ حاکــم بــر
زندهگــی شــهروندان و نهــاد خانــواده مقــرص باشــد ،در پــارهای
از مــوارد خــود زنــان تقصیــر دارنــد .در وجــود زنــان افغــان یــک
نــوع تــرس اســت کــه آنهــا را از رفــن بــه ســوی خــود ارادیــت
بــاز مــیدارد و ایــن تــرس ریشــه در چهــل ســال جنــگ دارد کــه
بخشــی اعظــم آن در مــورد چگونهگــی حضــور زنــان در جامعــه
بودهاســت .گروههــای جزماندیــش ،بــا ایجــاد قرأتهــای
تنــگ نظرانــه در چهــار دهــهی پســین ،ایــن تــرس را در وجــود
زنــان تقویــت کردهانــد .حــاال نســل جــوان افغانســتان اعــم از
زنــان و مــردان ،ضمــن عمــل کــردن بــه مســوولیتهای روزمــرهی
شــان ،بایــد در تــالش بــرای تقویــت قــرأت اصلــی از اســالم،
فرهنــگ کهنبنیــاد کــه بــه برابــری حــق زن و مــرد بــاور دارد،
باشــند .بــی تردیــد بازگشــت بــه چنیــن بــاوری کــه ریشــه در
تاریــخ طوالنــی و پــر بــار افغانســتان دارد ،نیازمنــد تالشهــای
پیگیــر همــهی مــا اســت.
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حضور زنان در صفوف پولیس؛

ضرورت مبرم جامعه است

پولیس زن
وحیده اچکزی

بــدون شــک یکــی از نیازهــای حیاتــی بــرای رســیدهگی بــه
جرایــم و اجــرای عدالــت ،برابــری و فضــای زمینهســاز اعتمــاد
بیشتــر میــان مــردم و پولیــس ،اســتخدام نیروهــای پولیــس
زن درصفــوف نیروهــای دفاعــی و امنیتــی بــه ویــژه در صفــوف
پولیــس میتوانــد باشــد .ایــن کار همــان گونــه کــه در دو دهــه
گذشــته بــا افزایــش زنــان در صفــوف پولیــس ثابــت ســاخته،
از یکســو برابــری و مشــارکت زنــان در صفــوف ایــن نیروهــا
را بــه وجــود آورده و از جانــب دیگــر نیــز ســبب تأمیــن بیشــتر
عدالــت در جامعــه شــده اســت.
خوشبختانــه دولــت افغانســتان بــا ســعی و تــاش در زمینــهی
اســتخدام ،آمــوزش ،بــاز آمــوزی و حمایــت از نیروهــای پولیــس
زن در کشــور طــی ســالهای گذشــته همــت گماریــده،
شــماری زیــادی از زنــان را نهتنهــا در کابــل پایتخــت ،بــل
در گوشــه وکنــار و در دورتریــن مناطــق افغانســتان در صفــوف
نیروهــای امنیتــی جــذب نمــوده کــه ایــن اقــدام ســبب اعتمــاد
بیشــتر مــردم بــه نیروهــای امنیتــی شــده و خانمهــا بــا اعتمــاد
بیشــتر در موجودیــت پولیــس زن میتواننــد در بیــرون از خانــه
بــه کارهــای خویــش ادامــه دهنــد.
ســاجده وصــال یکــی از خانمهــای اســت کــه حــدود ده
ســال پیــش در والیــت جوزجــان در شــمال افغانســتان یکجــا
بــا شــوهرش وحیــد وصــال بــه صفــوف نیروهــای امنیتــی
پیوســت .از آن زمــان تاکنــون در راســتای تأمیــن امنیــت مــردم
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ایــن والیــت مصــدر خدمــت بــه جامعــهی خویــش اســت.
او در مصاحبــهی بــه «بــی بــی ســی» گفتــه اســت « :رضایــت
مــردم و ایــن کــه زنهــا در ادارات و عملیاتهــا بــا حضــور
پولیــس زن احســاس راحتــی میکننــد ،او را بــه ادامــه کارش
امیــدوار کــرده اســت».
تنهــا ســاجده وصــال نیســت کــه افتخــار اجــرای وظیفــه در
صفــوف نیروهــای پولیــس و خدمــت بــه مــردم خــود را دارد،
بــل صدهــا زن افغــان امــروزه دوشــادوش برادرانشــان مصــروف
خدمــت بــه مــردم و تأمیــن امنیــت جامعــهی خویــش اســتند.
دسترســی برابــر نیروهــای پولیــس زن بــه آموزشهــای
تخصصــی و ایجــاد فرصتهــای برابــر و برگــزاری دورههــای
آموزشــی در زمینــهی حقــوق بشــر و حقــوق زنــان از برنامههای
بــوده کــه وزارت امورداخلــهی کشــور طــی ســالهای گذشــته
بــرای افزایــش و توانمندســازی پولیــس زن انجــام داده و بــا
عملــی شــدن ایــن برنامههــا زنــان پولیــس توانســته انــد
آنگونــه کــه مــردم انتظــار دارنــد در تأمیــن امنیــت نقــش
موثــر ایفــا نماینــد.
رهبــری وزارت امــور داخلــه همــواره تأکیــد کــرده اســت کــه
در پهلــوی فراهــم نمــودن زمینــهی آموزشهــای مســلکی
بــه پولیــس زن ،ایجــاد محیــط ســالم کاری بــرای نیروهــای
پولیــس زن نیــز از اولویتهــای کاری ایــن وزارت قــرار دارد تــا
آن تعــداد از زنانــی کــه بــه صفــوف پولیــس میپیوندنــد ،بــا
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اطمینــان خاطــر بــه وظایــف شــان ادامــه دهنــد.
طــارق آریــن ،ســخنگوی وزارت امــور داخلــه میگویــد کــه
ایــن وزارت بــرای جــذب ،تربیــت و آمــوزش زنــان ،در بخــش
رهبــری و رزمــی نیروهــای امنیتــی برنامــه دارد و بــرای زنــان
فرصتهــای بیشــتری را در نظــر گرفتــه اســت.
گفتنــی اســت کــه نخســتین پولیــس زن افغــان در ســال 1۹6۷
آغــاز بــه کار کــرد و ســه ســال پــس زنــان توانســتند کــه حــق
رای دهــی بــه دســت آورنــد .در ســال  1۹۹6در زمــان حکومــت
طالبــان ،پولیــس زن از خدمــت در صفــوف ایــن نیروهــا منــع
شــدند .امــا در ســال  2005میــادی  1۸0زن جــذب پولیــس
شــدند ،در حالــی کــه شــمار نیروهــای پولیــس در همــان ســال
بــه  35هــزار نفــر میرســید .در ســال  2013تعــداد نیروهــای
پولیــس زن در افغانســتان بــه  1500نفــر رســیده ،امــا در
حــال حاضــر بــر بنیــاد معلومــات وزارت امورداخلــه ،از مجمــوع
 150هــزار نیــروی پولیــس 16 ،درصــد آن را زنــان تشــکیل
میدهنــد کــه در بخشهــای غیرنظامــی و نظامــی در ایــن
وزارت وظیفــه اجــرا میکننــد.
آگاهــان نظامــی بــه ایــن بــاور انــد کــه مهمتریــن عاملــی کــه
میتوانــد بــه امنیــت یــک جامعــه کمــک نمایــد ایجــاد اعتمــاد
و همــکاری متقابــل میــان پولیــس و جامعــه اســت .وقتــی
پولیــس موفــق اســت کــه جامعــه را بــا خــود داشــته باشــد
و همــه اقشــار جامعــه از اســتاد دانشــگاه گرفتــه تــا مامــور
تنظیــف شــهرداری ایــن احســاس را داشــته باشــند و احســاس
مســوولیت کننــد کــه پولیــس فرزنــد همیــن جامعــه اســت،
ولــو بــه پیمانــهی خیلــی کوچــک هــم باشــد کمــک معنــوی
نمایــد تــا پولیــس بهتــر بتوانــد امنیــت جامعــه را تأمیــن نماید.
بــا توجــه بــه فرهنگــی کــه در جامعــهی افغانســتان حاکــم
اســت حضــور زنــان در صفــوف نیروهــای امنیتــی بــه ویــژه در
صفــوف پولیــس در مقایســه بــا دیگــر جوامــع یــک ضــرورت
مبــرم بــه حســاب میآیــد.
نقــش پولیــس زن در جامعــه از خشــونتها کــه همانــا خشــونت

در برابــر زنــان ،ازدواجهــای اجبــاری ،اخــذ پــول گــزاف پیــش از
ازدواج بنــام طویانــه و نامهــای دیگــر ،آزار و اذیــت جنســی و
قتلهــای ناموســی جلوگیــری میکنــد.
از آنجایــی کــه نیــم پیکــر جامعــه را زنــان تشــکیل میدهنــد،
تنهــا داشــتن پولیــس مــرد کافــی نیســت؛ در نبــود پولیــس زن،
نیروهــای پولیــس قــادر بــه تاشــیهای خانههــا و یــا زنــان
بــه صــورت درســت نخواهنــد شــد و همچنــان دشــوار خواهــد
بــود کــه بعضــی قضایــا ،مخصوصــاً قضایــای خشــونت علیــه
زنــان را بتواننــد حــل نماینــد .بنــأ بــر ایــن حضــور زنــان در
صفــوف نیروهــای امنیتــی ،ضمــن ایــن کــه حــق مســلم زنــان
اســت ،یــک ضــرورت نیــز اســت.
در دو دهــهی گذشــته ،دولــت افغانســتان و تمویــل کننــدهگان
بینالمللــی گامهــای مثبتــی در راســتای بازســازی تاسیســات
بنیــادی بهشــمول ایجــاد پولیــس ملــی افغانســتان برداشــته
انــد کــه از آن جملــه میتــوان امتیازهــای متعــدد بــه منظــور
جــذب زنــان در صفــوف پولیــس ملــی ،اعــزام صدهــا تــن از
زنــان و دختــران جهــت آمــوزش معیارهــای مســلکی پولیــس
بــه خــارج از کشــور و همچنــان اعطــای رتبــه بــرای فارغــان
طبقــهی زن پــس از ختــم دورهی تعلیمــات مســلکی عنــوان
کــرد کــه عملــی شــدن ایــن برنامههــا منتــج بــه افزایــش
تدریجــی تعــداد زنــان پولیــس در صفــوف نیروهــای امنیتــی
گردیــد.
بــا وجــود ایــن دســت آوردهــا ،حضــور و جــذب بیشــتر زنــان
در صفــوف نیروهــای امنیتــی یــک ضــرورت اســت و بــرای ایــن
مهــم نیــز نیــاز اســت ،زیــرا بــه هــر پیمانــهی کــه تعــداد زنــان
در صفــوف نیروهــای امنیتــی جــذب شــوند از یکســو یــک
گام مهــم بــرای تقویــت و حمایــت از حقــوق زنــان و دختــران
افغانســتان بــه حســاب میآیــد و از جانــب دیگــر نقــش
ارزنــده ای را در توســعه و ایجــاد یــک فضــای صلــح و بــا ثبــات
میتوانــد بــازی کنــد.
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پولیس زن

زنان امروز زنان بیست سال پیش نیستند

ننگیالی اچکزی

رویــداد  11ســپتامبر درســال  2001میــادی در امریــکا،
تحــوالت بســیار جــدی را بــرای افغانســتان رقــم زد و ایــن
کشــور همــه چیــز را از نــو آغــاز کــرد کــه در ایــن میــان،
ایــن رویــداد بــرای زنــان افغانســتان یــک چانــس طایــی را
فراهــم ســاخت .زنــان افغــان پــس از ســرنگونی رژیــم طالبــان
در کشــور بــه صحنــه آمدنــد ،از سیاســت تــا اقتصــاد و از هنــر
تــا ورزش توانســتند بــرای خــود در جامعــه جــا بازکننــد.
تــاش و حمایــت جامعــهی جهانــی از رونــد دموکراســی
و مردمســاالری در افغانســتان ســبب شــد کــه حکومــت
افغانســتان نیــز بــا گامهــای جــدی زنــان افغانســتان را حمایــت
و بــه توانمندســازی آنــان زمینــه ســازی و ســرمایهگذاری
نمایــد .ایــن تاشهــا ســبب مشــارک زنــان بــه ویــژه بخــش
سیاســت گردیــد و امــروز شــماری از زنــان سیاســت مــدار در
رآس ادارههــای حکومتــی قــرار دارنــد و همچنــان مســتقانه
تصمیــم میگیرنــد و دولــت را نیــز مشــوره میدهنــد .امــا بــا
ایــن وجــود چالشهــای نیــز پــس از دو دهــه هنــوز هــم وجــود
دارد کــه بــه بــاور آگاهــان و فعــاالن حقــوق زن درکشــور در
برخــی مســایل ایــن چالــش ســبب شــده کــه زنــان بــه هدفــی
کــه تعیــن کــرده بودنــد ،نتواننــد دســت یابنــد ،ولــی در هــر
حالــت آنچــه امــروز زنــان را از هــدف شــان نتوانســته متوقــف
ســازد ،همانــا ارادهی محکــم خودشــان بــه پیشــرفت و حمایــت
دولــت افغانســتان از آنــان اســت.
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هرچنــد زنــان افغانســتان در بخشــی سیاســی آنگونــه کــه
جنبــش ســازمان یافتــهی مشــارکت زنــان بــه معنــای واقعــی
کلمــه تعریــف شــده اســت ،تاکنــون ظهــور نکــرده اســت ،امــا
ایــن کــه زنــان افغــان بــه صــورت خــود جــوش و گام بــه گام
تــا اینجــا رســیده انــد ،میتــوان بــه آینــده ایــن مشــارکت
سیاســی بســیار امیــدوار بــود.
زنــان امــروز افغانســتان زنــان بیســت ســال پیــش نیســتند،
ایــن تفــاوت را در موضعگیریهــا و اعتراضهــای زنــان
نســبت بــه مذاکــرات صلــح دوحــه میتــوان دیــد؛ پــس از آغــاز
مذاکــرات صلــح دوحــه زنــان افغــان بــه صــورت دســتهجمعی
و همچنــان بــا اســتفاده از رســانههای جمعــی و شــبکههای
اجتماعــی خواهــان حفــظ دســتآوردهای دو دهــهی گذشــته
بــه ویــژه در بخــش زنــان شــده و تأکیــد شــان بــر ایــن اســت
کــه در مذاکــرات صلــح حقــوق زنــان نبایــد نادیــده گرفتــه
شــود.
اعتراضهــای زنــان نســبت بــه اظهــارات برخــی از اعضــای
هیــأت مذاکــره کننــدهی گــروه طالبــان حتــی فراتــر از
مرزهــای افغانســتان جــدی گرفتــه شــد و در ســازمان
ملــل و دیگرســازمانهای بینالمللــی بــه بــراورده شــدن
خواســتهای آنــان تأکیــد صــورت گرفــت .ایــن مســاله نشــان
داد کــه زنــان افغانســتان امــروزه بخشــی از جامعــهی فعــال در
ایــن کشــور بــه حســاب میآینــد و نادیــده گرفتــن آنهــا در

همــه بخشهــا ناممکــن اســت.
بــا توجــه بــه برقــراری دموکراســی در افغانســتان طی ســالهای
اخیــر ،اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه زن و دختــر افغــان
بــرای رســیدن بــه حقــوق خــود تــاش جــدی داشــته باشــد.
زیــرا در همــه جوامــع امــروز ،مشــارکت زنــان در عرصههــای
مختلــف ،یکــی از مباحــث مهــم در نظریــات توســعه به حســاب
میآیــد و ایــن نیــز ثابــت شــده کــه رشــد و توســعهی یــک
جامعــه بــدون رشــد و مشــارکت نیمــی از اعضــای آن (زنــان)
ناممکــن اســت .در افغانســتان بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد و
در راســتای تــاش بــرای حــل بحرانهــای کــه در دهههــای
اخیــر دامنگیــر ایــن کشــور بــوده اســت ،مســایل زنــان نیــز
از اهمیــت خاصــی نــه تنهــا بــرای شــهروندان افغانســتان ،بــل
بــرای جهانیــان نیــز برخــوردار شــده اســت.
دولــت افغانســتان بــه ویــژه وزارت امــور زنــان در کنــار دههــا
نهــادی کــه بــرای حقــوق زنــان فعالیــت و دادخواهــی میکنند،
برنامههــا و طرحهــای را جهــت توانمندســازی و مشــارکت
زنــان در بخشهــای مختلــف سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی،
رســانهیی ،اقتصــادی ،ورزشــی و هنــری روی دســت داشــته
و دارنــد و برنامههــای زیــادی نیــز در ســالهای گذشــته

تطبیــق شــده انــد کــه نتایــج مؤثــر در راســتای توانمندســازی
زنــان داشــته انــد.
بــا توجــه بــه ایــن دســتآوردها و مشــارکت گســتردهی زنــان
در سیاســت و اجتمــاع ،زنــان افغانســتان راه دراز را در پیــش
دارنــد و درحــال حاضــر بــا وجــود همــه دســت آوردهــا و
تواناییهــای کــه بــه حمایــت دولــت و جامعــهی جهانــی بــه
دســت آورده انــد ،میتــوان گفــت کــه در حــال گــذار قــرار
دارنــد و تــا رســیدن بــه آرمانشــهر واقعــی شــان نیــاز جــدی
نیــز بــه حمایــت سیاســی و مردمــی دارنــد ،امــا در ایــن میــان
چیــزی کــه بســیار حایــز اهمیــت اســت ،تغییــر دیــدگاه و
باورهــای اجتماعــی در قبــال زن و مشــارکت زن در اجتمــاع
و سیاســت اســت کــه بایــد بــه جدیــت بیشــتر و برنامههــای
منظمتــر نیــاز دارد و ایــن کار تنهــا مســوولیت دولــت نــه،
بــل ،جامعــهی مدنــی ،رســانهها ،فعــاالن مدنــی و در کل هــر
شــهروند کشــور مســوولیت دارد تــا فکــر و باورهــای کهنــه و
پوســیده را تغییــر داده و زن را بــه عنــوان یــک انســان بــه
رســمیت بشناســد و کارکــردن در اجتمــاع را نیــز حــق قانونــی
او بدانــد.
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منیژه وافق ،رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان:

پولیس زن

اگر اوضاع خوب باشد ،تا  ۵سال آینده
زنان میلیاردر خواهیم داشت
ِ

اسما سپهر

زنــان افغانســتان در جریــان چهــل ســال گذشــته ،بــه دلیــل
مشــکات و جنــگ از بســیاری حقوقشــان حتــی ابتداییتریــن
آن کــه حــق دسترســی بــه تعلیــم و تربیــه اســت ،محــروم شــده
انــد .امــا پــس از ســقوط رژیــم طالبــان در ســال  2001میــادی،
تحوالتــی پیــش آمــد کــه آینــدهی درخشــان زنــان را رقــم زد و
زنــان افغــان پیشــرفتهای قابــل ماحظــه در بخشهــای مختلــف
از جملــه تجــارت داشــته انــد.
زنــان افغانســتان بــا حضــور و مشــارکت شــان در بخشهــای
مختلــف سیاســی -اجتماعــی ،نقــش خــود را در بهبــود جامعــه ایفــا
نمــوده و امــروزه میتــوان مشــارکت آنــان را در همــه بخشهــا
احســاس کــرد.
زنــان افغــان تــاش کردهانــد از فرصــت پیــش آمــده بــه حمایــت
دولــت و نهادهــای حامــی حقــوق زن در کشــور اســتفاده نمــوده و
بــه تواناییهــای خــود بیفزاینــد .آنــان در ســالهای گذشــته تــاش
کــرده انــد در کنــار فعالیتهــای سیاســی– اجتماعــی ،در چرخــهی
اقتصــادی نیــز ســهم داشــته باشــند.
بــر بنیــاد آمــار اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان ،در حــال حاضــر زنــان
در  3تــا  5درصــد اقتصــاد افغانســتان نقــش دارنــد و در کنــار آن
توانســته انــد۸0 ،درصــد کارگــران کاالهــای صادراتــی چــون (قالیــن،
22

زعفــران و پــاک کاری میوههــای خشــک) را تشــکیل دهنــد.
بــر بنیــاد آمارهــای اتــاق تجــارت و صنایــع ،زنــان افغانســتان در حال
حاضــر در بیــش از  1500تجــارت رســمی و همچنــان در بیشــتر از
 20هــزار تشــبثات غیــر رســمی فعالیــت داشــته باشــند .بــرآوردی
کــه از ســرمایهی مجموعــی زنــان تجارتپیشــه در افغانســتان شــده،
درحــال حاضــر ســرمایهی بانــوان ســرمایهگذار ،بالــغ بــر  ۸0میلیــون
دالــر امریکایــی میشــود.
منیــژه وافــق ،رییــس اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان ،بــه
«روزنامــهی صبــح کابــل» گفتــه کــه زنــان افغــان توانســته انــد در
بخشهــای مختلــف از جملــه فعالیتهــای تجــاری ،پیشــرفتهای
چشــمگیر داشــته باشــند و در ســه ســال گذشــته ،تجارتهــای
کوچــک بــا ســرمایهگذاری انــدک ایجــاد کننــد.
خانــم وافــق ،همچنــان گفتــه کــه زنــان در ســالهای اخیــر توانســته
انــد ،در بخشهــای تجــارت ،دکانداری ،بانــکداری ،بازاریابــی و
ســکتور خدماتــی بــه دســتآوردهای خوبــی دســتیابند.
رییــس اتــاق تجــارت زنــان ،تأکیــد کــرده کــه زنــان تجــارت پیشــه
بــا وجــودی کــه هنــوز هــم بــا یکســری مشــکات روبــهرو اســتند،
امــا بــا آنهــم توانســته انــد از فرصتهــای انــدک بیشــترین بهــره را
بــرده و در چرخــهی اقتصــادی کشــور نقــش داشــته باشــند.
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بانــو وافــق میگویــد :کشــوری مثــل افغانســتان کــه چهــل ســال
جنــگ را پشــت ســر گذاشــته و زنــان در حاشــیه بــوده انــد ،بــا
آنهــم پــس از ســال  2002میــادی ،در وضعیــت خوبــی قــرار دارند.
زنــان در بخــش معــارف پیشــرفتهای خوبــی داشــته انــد ،تعــداد
دانشآمــوز و دانشجــو افزایــش یافتــه اســت .در ســاحهی کاری
نیــز بــه عنــوان کارفرمــا و تجارتپیشــه خــوب ظاهــر شــده انــد.
توانمندسازی اقتصادی زنان چه پیامدهای مثبت دارد؟
بــه بــاور منیــژه وافــق ،زمانــی کــه یــک خانــم اســتقال اقتصــادی
داشــته باشــد ،صاحــب احتــرام و قــدرت میشــود ،خانــواده و جامعــه
نیــز بــاالی او حســاب میکنــد .همزمــان بــا ایــن ،خوبتــر میتوانــد
بــه فرزنــدان خــود رســیدهگی کنــد .مثــ ً
ا یــک دخترخانــم کــه
مجــرد اســت و بــه مســایل اقتصــادی نیازمنــدی دارد ،بــا یــک دختــر
خانمــی کــه از لحــاظ اقتصــادی ســر پــای خــود ایســتاده اســت،
فــرق میکنــد.
فعــاالن حقــوق زن بــه ایــن بــاور انــد کــه فعالیتهــای اقتصــادی
زنــان و اســتقالیت مالــی شــان از افزایــش خشــونت علیــه آنهــا نیــز
میکاهــد و از ســوییهم توانمنــدی زنــان بــه لحــاظ اقتصــادی ،بــر
چگونهگــی وضعیــت زندهگــی شــان نیــز تاثیــرات مطلــوب دارد.
بررســی کــه از ســوی اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان انجــام شــده،
نشــان میدهــد کــه زنــان افغانســتان بیشــتر میتواننــد در زمینــهی
تولیــد لبــاس مکــس ســنتی -مــدرن ،زیــورات ،فعالیتهــای
خدماتــی از قبیــل ،ســاختن مکاتــب ،کودکســتانها ،رســتورانتها،
نمایندهگیهــای مســافربری ،خدمــات آیتــی و بســتهبندی
میوههــای خشــک و زعفــران فعالیــت کننــد ،زیــرا تجــارت زنــان در
ایــن بخشهــا بیشــتر نتیجــه داده اســت.
بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه زنــان هنــوز هــم کمــاکان بــه آن
مواجــه اســتند ،امــا نتوانســته انــد طــی ســالهای گذشــته،
فعالیتهــای چشــمگیر اقتصــادی داشــته باشــند و بــا ســرمایهی
انــدک ،تجارتهــای کوچکــی راه انــدازی کننــد.
رییــس اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان میگویــد ،بــا فراهــم شــدن
زمینــه بــرای فعالیــت زنــان ،اکنــون چندیــن زن میلیونــر در

افغانســتان وجــود دارد ،امــا بــا آن هــم تاکنــون هیــچ زنــی نتوانســته
اســت ،ســرمایهی میلیــاردی داشــته باشــد.
منیــژه وافــق دلیــل نداشــتن بانــوان میلیــاردر در افغانســتان را
ســالها جنــگ و ســرکوب آنهــا عنــوان میکنــد .امــا میگویــد
کــه در  1۹ســال گذشــته ،زنــان میلیونــر پیــدا کردیــم ،اگــر اوضــاع
کشــور همینگونــه نیــز ادامــه داشــته باشــد ،تــا  5ســال آینــده
زنــان میلیــاردر نیــز خواهیــم داشــت.
اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان در دهــم میــزان ســال 13۹6
خورشــیدی بــه منظــور افزایــش ســهم زنــان افغــان در بخشهــای
اقتصــادی ایجــاد شــد و بــه گفتــهی مســووالن ایــن اتــاق ،در بیشــتر
از دو ســال گذشــته کارهــای عمــدهی بــرای رشــد اقتصــادی زنــان
انجــام داده اســت.
منیــژه وافــق میگویــد کــه در ســالهای گذشــته ،آنهــا در قســمت
آمــوزش مدیریــت درســت اقتصــادی ،مدیریــت بازاریابــی زنــان کار
کــرده انــد ،افــزون بــر آن در ایــن مــدت نمایشــگاههای تجارتــی
ویــژهی ســاخت زنــان افغانســتان نیــز برگــزار شــده اســت.
محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــور کشــور ،بارهــا حمایــت خــود را
از زنــان تجــارت پیشــه اعــام کــرد و بــه نهادهــای دولتی دســتور داد
تــا ضروریاتشــان را از تولیــدات زنــان متشــبث خریــداری کننــد.
دولــت افغانســتان بــر فراهــم ســاختن زمینههــا بــرای گســترش
فعالیتهــای تجارتــی زنــان افغــان در بیــرون از کشــور نیــز تعهــد
ســپرده اســت.
تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان ،دربــارهی آینــدهی ســرمایه
گذاریهــای زنــان در کشــور ،خوشبیــن اســت ،امــا ایــن نهادحامــی
زنــان تجــارت پیشــه ،از حکومــت میخواهــد کــه حمایــت کننــد،
زیــرا بــه بــاور مســووالن ایــن اتــاق ،کار و بــار زنــان ،از یکســو
در بهبــود وضــع اقتصــادی کشــور و خانوادههــا میتوانــد اثرگــذار
باشــد ،از ســوی دیگــر نقــش زنــان را در تصمیمگیریهــا در
خانــواده هــم میتوانــد برجســته بســازد و ایــن کار نیزســبب کاهــش
خشــونتهای خانوادهگــی میشــود.
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د افغانســتان پــه روانــه جګــړه کــې ښــځو تــر هــر چــا ډېــره
قربــاين ورکــړې ده ،خپــل اوالدونــه ،وروڼــه او د کورنــۍ
رسپرســتان یــې قربــاين شــوي دي او ترڅنــګ یــې روانــې
جګــړې ښــځې د تعلیــم ،بشــپړو روغتیایــي خدماتــو او نــورو
ټولنیــزو اســانتیاو څخــه بــې برخــې کــړي وې؛ ولــې پــه تیــرو
 ۱۸کلونــو کــې د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت د
ښــځو د هــر ډول حقوقــو د ســاتلو لپــاره نــه ســتړې کیدونکــې
هڅــې کــړي دي ،چــې نــن مــوږ پــه ټولنــه کــې د ښــځو
حضــور احساســوالی شــو؛ ځکــه نــن پــه لیــرو پرتــو ســیمو کــې
ښــځه داکټــره ده ،معلمــه ده او تــر څنــګ یــې اوس ښــځه
وزیــره ،څارنوالــه ،جرنالــه ،تاجــره ،ژورنالیســته او د ســولې د
مذاکــرايت پــالوي غــړې ده ،چــې دا ټــول د جمهــوري نظــام
هغــه ژمنــې دي چــې د ښــځو د حقوقــو د خوندیتــوب لپــاره
یــې کــړې دي؛ ترڅــو ښــځو تــه خپــل ټــول حقــوق د اســالم پــه
رڼــا کــې ورســیږي.
د نــړۍ پرمختللــو هیوادونــو تــه کــه ځیــر شــو پــه اجتامعــي
او ټولنیــز ژونــد کــې ښــځې د ســړیو رسه یــو ځــای د ورځنــی
ژونــد د پرمــخ بولــو لپــاره اوږه پــر اوږه د خپلــو همســیالو رسه
ونــډه لــري ،چــې پــه ډېــرو کارو کــې د ســړیو پــه پرتلــه مثبــت
رول لوبولــی يش ،ښــځه پــه ټولنــه کــې د نــر پــه څــر د قــدر او
احــرام لرونکــې ده ،ښــځه پــه نارینــه بانــدې هغومــره حقــوق
لــري کــوم چــې نارینــه یــې پــه ښــځه لــري .پــه افغــاين ټولنــه
کــې ښــځو تــه د مــور ،خــور ،لــور او د میرمنــې د درجــې پــه
ورکولــو رسه د احــرام او عــزت ځــای ورکــړل شــوی دی .هغــه
یــوه ازاده د ځانګــړو حقوقــو څښــتنه ده ،چــې درنــاوی یــې پــه
ټولنــه کــې الزمــي او رضوري دی .پــه ټولنــه کــې ښــوونه او
روزنــه د یــوه هیــواد د اقتصــادي او اجتامعــي چــارو پــه ښــه

محمد صابر ژمن

په یوې ټولنې کې د ښځو السته راوړنې

سمبالښــت کــې د مــال د تیــر پــه شــان ارزښــت او حیثیــت لــري،
کــه چیــرې مــوږ ښــه ځیــر شــو د ماشــومانو پــه روزنــه کــې مــور
د پــالر پــه پرتلــه زیــات رول لوبــوي ،د ماشــوم لــه پیداېښــت
څخــه مخکــې تــر  ۹میاشــتو یــې پــه ګېــډه کــې پــه ډېــر صــرب،
زغــم او حوصلــې رسه ســاتنه کــوی ،کلــه چــې ماشــوم پیــدا
کیــږي لــه پیلــه د عمــر تــر اخــري کلــو پــورې یــې پــه ډېــره
مینــه د هغــه د هرقســم پالنــې څخــه دریــغ نــه کــوي ،پــه ډېــرو
امیدونــو مشــکالتو یــې روزنــه او پالنــه کــوي؛ ترڅــو راتلونکــې
یــې د مشــکالتو او تکالیفــو څخــه لیــرې ،د یــو روښــانه ،آرامــه او
د خوښــیو څخــه د ډک ژونــد څښــن وي؛ نــو همــدا دلیلونه دي،
چــې د ښــځو رول پــه ښــوونه او روزنــه کــې د ســړیو پــه پرتلــه ډېــر
مهــم او اســايس دی.
زمــوږ پــه ټولنــې کــې د ښــځو ونــډه ډېــره کمــه ده؛ نــو ځکــه پــه
ډېــرو کارونــو کــې وروســته پاتــې یــو ،پــه ځانګــړي ډول ښــځې
تعلیــم تــه نــه پرښــودل ،پلرونــه پــه دې برخــه کــې ډېــر لــوی
مســولیت لــري ،چــې د خپلــو زامنــو پــه څنــګ کــې د لورګانــو
د ښــوونې او روزنــې غــم هــم وخــوري .اکــره پــه دې رشمیــږي
چــې څنګــه د دوی خوینــدې مینــدې ښــونځي تــه د علــم او
پوهــې حاصلولــو لپــاره الړې يش ،پداســې حــال کــې چــې د
علــم او پوهــې الســته راوړل پــه نارینــه او ښــځینه دواړو بانــدې
فــرض دی؛ امــا دوی پــدې نــه رشمیــږي ،چــې پــه دوی د غــره
څخــه لرګــي راوړي ،د خپلــو مالونــو د مړولــو لپــاره پولــو پټیــو تــه
یــې لیــږي ،د بېځایــه غیــرت لــه املــه یــې لــه تعلیــم څخــه بــې
برخــې کــوي...
ښــځه هغــه څــوک ده ،چــې لــوی لــوی او ســر منوریــن ،مخورې
پــه کار پــوه او داســې ســیايس مهمــې څیــرې یــې نــړۍ تــه
ورکــړې دي ،چــې حتــا د کائناتــو ژونــد کولــو تــه یــې تغیــر

ورکــړی .لــه ښــځو رسه هــر ډول نــاوړه ،تبعــض او بــد چلند
اســالم ډېــر پخــوا غندلــی او منــع کــړی دی ،داســې چــې
کوونکــی یــې د اســالم لــه اصولــو رسه ســم ګنــګار ګڼــل
کیــږي ،پــه هغــه وخــت کــې چــې انســانانو خپلــې لوڼــې
ژونــدۍ خښــولې نــو اســالم دا کار منــع کــړ او ښــځو تــه
یــې د ژونــد کولــو د ژونــد جوړولــو حــق ورکــړ ،چــې د
اســالم پــه راتــګ رسه د لــوړې مرتبــې څښــتنانې شــوې.
کــه د برشیــت تاریــخ تــه نظــر واچــوو د ښــځو ونــډه پکــې
برجســته کیــږي ،ښــځه کــه پــه یــو الس زانګــو زنګــوي؛
خــو پــه بــل الس جهــان زنګــوي .د دنیــا نوابــغ او قهرمانان
د ښــځو پــه غیــږ کــې روزل شــوي ،ښــځه د ماشــومانو
پالونکــې او لومړنــۍ ښــونکې ده ،ښــځه د کــور او ټولنــې
ډېــوه بلــل کيــږي .زمــوږ پــه جنــګ ځپــي وطــن کــې هــم
ښــځو خپلــې قربانــۍ ورکــړي ،د وطــن د آبــادۍ پــه تاریــخ
کــې یــې خپلــه برخــه څرګنــده کــړې ده ،زمــوږ زړورې

خوینــدې د خپلــو وروڼــو رسه یوځــای د ژونــد او ټولنــې د
چــارو پــه پرمــخ بیولــو کــې خاصــه ونــډه اخیســتې.
د ښــځو ونــډه پــه ټولنــه کــې مهــم رول لــري ،ښــځې د
ټولنــې هغــه قــرش دی چــې د هیــواد راتلونکــي نســـلونه
د هغــه پــه غیـــږ کــې روزل کیــږي ،نــن پــه ټولــه نــړۍ او
افغانســتان کــې هــم د ښــځو نړنوالــه ورځ ملانځــل کیــږي.
عامــه ژونــد تــه الس رســی او د هیــواد پــه ســیايس چــارو
کــې برابــر او مســاوي ګــډون د ښــځو د وړتیــا لپــاره یــو
ښــه ازمایښــت ده؛ نــو لــه همــدې املــه د ښــځو ونــډه پــه
ســوله ،سیاســت ،اقتصــاد او امنیــت کــې مهــم او اســايس
دی .د سیاســت پــه ډګــر کــې دښــځو رول څرګنــد دی
چــې اوســمهال زیاتــره ښــځینه کارکوونکــې پــه دولتــي
او خصــويص اداراتــو کــې پــه ډېــرو لــوړو بســتونو کــې د
خپــل هیــواد لپــاره خدمــت کــوي ،همدارنګــه د ســولې پــه
ډېــره مهمــه او اســايس مســله کــې هــم مهــم رول لــري.
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حضور پر رنگ زنان ورزشکار در
افغانستان

پولیس زن
گزارشگر :سجیه حسینی

بســکتبال پــس از بــازی فوتبــال از محبوبترین ورزشها اســت.
در افغانســتان زنــان از جایــگاه اصلیشــان در بخــش ورزش
کمــر برخــوردار بودنــد ،امــا بــا وجــود موانــع و چالشهــای کــه
در راســتای مشــارکت و ســهیم شــدن در ورزش رس راه شــان
بــوده ،زنــان و دخــران کــه بــه ورزش عالقــه دارنــد ،هیــچگاه
تســلیم موانــع و چالشهــا نشــده و تــالش کردهانــد تــا ثابــت
ســازند کــه چیــزی کــم از ورزشکاران مــرد ندارنــد و میتواننــد
موفقیتهــای بــرای خــود و افتخــاری بــرای خانــواده و کشــور
بــه دســت آورنــد.
در ســالهای گذشــته رشــد ورزش در افغانســتان یکــی از
دســتآوردهای مهــم و قابــل مالحظــه بــوده کــه حتــا توجــه
جهانیــان را بــه خــود جلــب کــرد ،زیــادی ورزشکاران کشــور کــه
شــامل دخــران و پــرسان میشــوند ،در بخشهــای گوناگــون
وزرشــی بــا گرفــن مدالهــا افتخــارات زیــادی بــرای کشــور
آفریدنــد .امــا در ایــن میــان شــامری از دخــران ورزشکار در
بخــش باســتکبال طــی ســالهای گذشــته خــوب درخشــیدند و
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بــا تالشهــای زیــاد توجــه عالقهمنــدان ایــن بــازی را بــه خــود
جلــب منودهانــد.
فرشــته احمــدزی ،کاپیتــان تیــم ملی بســکتبال میگویــد« :در
حــال حــارض در شــش والیــت؛ کابــل ،مزاررشیــف ،جاللآبــاد،
غزنــی ،هــرات و ســمنگان تیــم بســکتبال بانــوان فعالیــت دارد،
امــا در والیتهــای دیگــر بنابــر مشــکالت امنیتــی تــا حــاال
موفــق نشــدهایم کــه تیــم بســکتبال بانــوان را بســازیم».
بانــو احمــدزی کــه لیســانس خــود را از دانشــکدهی تربیــت
بدنــی دانشــگاه تعلیــم و تربیــهی کابل (شــهید پروفیســور برهان
الدیــن ربانــی) گرفتــه ،در حــال حــارض معــاون فدراســیونهای
ورزشــی پوهنتونهــای افغانســتان اســت.
بانــو احمــدزی همــواره در برگــزاری هامیشهــا و برنامههــای
فدراســیون بســکتبال افغانســتان ســهم فعــال و نقــش مؤثــر
داشــته و همچنــان در کنفرانسهــا ،ورکشــاپها ،ســیمینارها
و محافــل بــزرگ فرهنگــی ورزشــی رشکــت میکنــد.
بانــو احمــدزی ،کاپیتــان تیــم ملــی باســکتبال افغانســتان
میگویــد« :در کابــل  6تیــم ملــی بســکتبال بانــوان فعالیــت
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دارنــد کــه هــر تیــم بایــد  12نفــر باشــند .بــازی بســکتبال بــه
دو شــکل بــازی میشــود ،بازیهــای «ســه ســه» اســت کــه در
هــر تیــم  4نفــر بــازی میکنــد و بــازی «پنــچ پنــج» هســت کــه
بــا بازیکنهــای تعویضــی میتواننــد  10یــا  12بازیکــن حضــور
داشــته باشــند».
بانــو احمــدزی میافزایــد« :مــا بــا بخــش معــارف همــکاری
داریــم ،مکاتــب کــه جمنازیــوم و یــا میــدان بــازی داشــته
باشــند ،دخــران تیــم ملــی را بــه عنــوان تریــرن بــه آن مکاتــب
میفرســتیم و همچنــان وســایل بــازی ماننــد تــوپ بســکتبال
را بــرای ایــن دخــران فراهــم میســازیم .دخــران کــه
عالقهمنــدی بــه ورزش بســکتبال را داشــته باشــند مــا در قــدم
اول در تیــم بســکتبال جوانــان آنــان را جــذب منــوده و پــس
از مترینــات در تیــم ملــی بســکتبال بانــوان جــذب میشــوند».
خانــم احمــدزی ،کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال بانــوان از
دستآوردهایشــان در  10ســال اخیــر میگویــد« :هــر
چنــد مــن بســکتبال را از دوران مکتــب رشوع کــردم ،پــس از
آن در تیــم ملــی املپیــک جوانــان جــذب شــدم .بعــد از یــک
ســال متریــن در آنجــا در تیــم ملــی بســکتبال بانــوان انتخــاب
شــدم .در ایــن مــدت کــه مــن بــودم ،ســفرهای تیمــی زیــادی
در داخــل و بیــرون کشــور داشــتیم از جملــه :تاجکســتان کــه
مــدال گرفتیــم ،بعــدش ایــران رشکــت کردیــم مقــام ســوم را
گرفتیــم ،همچنــان در مســابقات جنــوب آســیا بــه هندوســتان
رفتیــم ،در قزاقســتان بــا تیمهــای پوهنتونشــان مقــام اول را
کســب کردیــم ،بعــد از آن در مســابقات ترکمنســتان «ســه ســه»
داشــتیم و در آخریــن مــورد هــم بــا بوتــان مســابقه داشــتیم کــه
یــک بــرد و یــک باخــت داشــتیم».
کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال بانــوان ،کمبــود جمنازیــوم و دیگر
امکانــات ورزشــی را از مشــکالتی عنــوان میکنــد و میگویــد:
«بــا آن کــه مشــکالت و چالشهــای زیــادی رس راه مــا قــرار دارد.
بــاز هــم بــا عالقــه بــه ورزش خــود ادامــه میدهیــم .فدراســیون
بــرای مــا کمــک منیکنــد در مــاه یــک هــزار مــرصف کرایــهی
موتــر مــا را میدهــد کــه بــرای یــک هفتــه مــا هــم بســنده

نیســت .جمنازیــوم مخصــوص تیــم بانــوان وجــود نــدارد .لبــاس
در جریــان متریــن منیدهــد .از طــرف مــردم زیــاد اذیــت و آزار
میبینیــم .در کنــار متــام مشــکالت بــاز هــم مــا روحیــهی خــود
را از دســت نــداده بــه تالشهــای خــود ادامــه میدهیــم تــا
در کنــار دیگــر ورزشهــا بــرای کشــور خــود افتخــار بیافرینیــم».
ســپوژمی ،عضــو تیــم منتخــب کابــل و محصــل طــب در
دانشــگاه کابــل میباشــد ،او  5ســال اســت کــه در ایــن تیــم
فعالیــت میکنــد .او میگویــد« :مــن را پــدرم زیــاد تشــویق
کــرد تــا ورزش کنــم .ابتــدا در تیــم مکتــب بســکتبال بــازی
میکــردم بعــد از آن بســیار عالقهمنــد شــدم و وارد تیــم ملــی
جوانــان شــدم کــه درحــال حــارض عضــو تیــم منتخــب کابــل
اســتم .تــا فعــال در مســابقات هــرات رشکــت کــردم ،امــا تاکنــون
در مســابقاتی کــه در بیــرون از افغانســتان برگــزار شــده رشکــت
نکــردهام».
پریســا واحــدی ،عضــو دیگــر تیــم ملــی بســکتبال بانــوان
افغانســتان اســت کــه از  10ســال بهاینســو در بخــش ورزش
بســکتبال فعالیــت دارد.
او میگویــد« :مــن از بیــن  30نفــر کــه اشــراک داشــتند ،در
تیــم جوانــان بســکتبال انتخــاب شــدم .تاکنــون ســه ســفر بــه
کشــورهای ترکیــه ،قطــر و بوتــان داشــتم .دو ســفر اول آموزشــی
بــود و در ســفر آخــر خــود ،یــک بــرد و یــک باخــت داشــتیم».
ورزش همیشــه در بیــن مــردم افغانســتان بــه شــکلی بــوده اســت
کــه آنــان ایــن بخــش را منحــرص بــه مــردان میداننــد .بــرای
بعضــی از خانوادههــای افغانســتان هنــوز هــم ورزش زنــان
یــک امــر ناپســند وغیرمعقــول بــه شــامر مــیرود .امــا بــا وجــود
ایــن دشــواریها ،بانــوان ورزشکار بــه حامیــت دولــت و بــه
همکاریهــای مالــی جامعهیجهانــی و بیناملللــی حضــور
پررنــگ در بخشهــای مختلــف ورزش داشــته انــد.
مســووالن کمیتــهی ملــی املپیــک کشــور میگوینــد کــه بانــوان
ورزشکار در بخــش باســکتبال در کابــل ،مترینــات خــود را
هفتــهی دو روز در جمنازیــوم کمیتــهی ملــی املپیــک زیــر نظــر
مربیــان ورزیــده برگــزار میکننــد.
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همــه در ایــن زمینــه اتفــاق نظــر دارنــد کــه امــروزه جوامــع
اســالمی دچــار یــک عقــب ماندهگــی شــدید اجتامعــی،
اقتصــادی ،سیاســی و علمــی اســت .دالیلــی زیــادی وجــود
دارد کــه بــر اســاس آن ،در فراینــد زمانــی ،ایــن عقــب ماندهگــی
تکامــل پیــدا کــرده اســت .یکــی از عوامــل اصلــی ایــن عقــب
ماندهگــی ،کوتاهــی و کــج فهمــی از دیــن و آموزههــای واقعــی
اســالم اســت .فهــم ناقــص مســلامنان از آموزههــای دینــی،
زمینهســاز طــرد یــک بخــش بزرگــی از جوامــع اســالمی در چرخه
حیــات اجتامعــی شدهاســت و ایــن بخــش بــزرگ جامعــه ،زنــان
هســتند کــه بــه رغــم داشــن ظرفیتهــای فراگیرشــان ،بنــا بــه
نبــود فرصتهــا غیــر قابــل اســتفاده باقــی مانــده انــد.
در حالیکــه اســالم آموخــن علــم را بــه مــرد و زن مســلامن فرض
گردانیدهاســت ،امــا ایدولوژیهــای واپسگــرا در بســیاری از
کشــورهای اســالمی باعــث شــده کــه زنــان از فراگیــری علــوم
دور مباننــد و همچنــان فرصــت کار بــرای شــان فراهــم نشــود.
مــا در تاریــخ اســالم میخوانیــم همــرس پیــام گرامــی مــا
حــرت محمــد(ص) ،یــک تجــارت پیشــه بــود .زنانــی دیگــری

نیــز در انتشــار دیــن ،مبــارزه علیــه بیعدالتیهــا و جهــاد در
برابــر تفکــرات انحرافــی واپسگــرا ،نقــش اساســی و بنیــادی
را داشــتهاند .بــی بــی ســمیه اولیــن شــهید زن در راه تفکــر
فراگســر و اخــالق محــور اســالم اســت و بــه همیــن ترتیــب،
زنــان زیــادی هســتند کــه هــم در دورهی حیــات پیامــرب(ص)
و هــم در دورههــای پــس از حیــات شــان در ســطوح مختلــف
فعالیتهــای چشــم گیــری را انجــام دادهانــد.
در تاریــخ کهــن حــوزهی متدنــی مــا نیــز زنــان فعالیتهــای
مختلــف فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی و نظامــی را انجــام
دادهانــد .رابعــهی بلخــی و مخفــی بدخشــی ،در زمینــهی
فرهنــگ و ادبیــات کارهــای مانــدگاری کردنــد ،ســلطان رضیــه
غــوری ســالها امپراتــوری را رهــربی کــرد کــه از دریــای آمــو تــا
شــبه قــارۀ هنــد حکمروایــی داشــت و ماللــی میونــد کــه جنــگ
آزادی خواهانــهی افغانهــا در برابــر امپراتــوری انگلیسهــا
را رهــربی کــرد .اینهــا زنانــی بودنــد کــه تاریــخ افغانســتان
از آنهــا بــه عنــوان قهرمانــان یــاد میکنــد و نــام شــان در
برگهــای زریــن تاریــخ ایــن کشــور بــا خــط درشــت نوشــته
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شده اســت.
امــا بــا تأســف فــراوان ،بــا آغــاز خشــونتها در افغانســتان،
ریشــههای متدنــی کشــور مــا ســوزانده شــد و زیــر ســاختهای
فرهنگــی کشــور ویــران گشــت؛ طــی ســالهای جنــگ و
خشــونت ،چندیــن نســل از رفــن بــه مکتــب بــاز ماندنــد و زنــان
همچــون زندانیهــا بــه چهــار دیــواری خانــه محصــور شــدند.
بــا رویکار آمــدن حکومــت جدیــد و رسنگونــی رژیــم ســیاه
طالبــان در کشــور ،آهســته آهســته دروازههــای مکاتــب بــه روی
زنــان بــاز شــده زمینــهی درس و تعلیــم بــرای کســانیکه در
ســالهای جنگهــای داخلــی و دورۀ ســیاه طالبــان از نعمــت
علــم محــروم بودنــد ،فراهــم شــد .بنابرایــن میتوانیــم بگویــم
کــه در  19ســال پســین ،زنــان افغــان حیــات دوبــاره یافتنــد.
دخــران دانــش آموختــهی کشــور ،پــس از پایان تحصــالت عالی
شــان بــه نهادهــای مخنلــف دولتــی و غیردولتــی به کار گامشــته
شــدند کــه امــروزه بــه عنــوان دســتآوردها از آن یــاد میشــود
و هیــأت مذاکراتــی دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان در
دوحــه ،بــا افتخــار از ایــن دســت آوردهــا دفــاع کــرده و آن را در
مذاکــرات صلــح بــا طالبــان ،غیــر قابــل گفتگــو میداننــد.
امــا هنــوز مــا در وضعیــت جنگــی هســتیم و ممکــن بــا تشــدید
خشــونتها از ســوی طالبــان و دیگــر گروههــای تروریســتی کــه
دشــمن پیرشفــت مــردم افغانســتان هســتند ،ایــن دســتآوردها
بــا تهدیــد مواجــه شــود .زنــان کشــور هــامن گونــه کــه در رونــد
گفتگوهــای صلــح دولــت بــا طالبــان توانســتهاند از مواضــع
دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان در برابــر طالبــان قاطعانــه
دفــاع کننــد ،در داخــل کشــور نیــز زنــان شــجاع در کنــار مــردان
در ســنگرهای داغ نــربد علیــه هراسافگنــی ،تروریســم و
جنایــتکاران مبــارزه میکننــد.
بــه رغــم شــجاعت زنــان افغــان در دفــاع از ارزشهــای ملــی و
حقــوق اساســی شــهروندان ،حضــور آنــان در نهادهــای امنیتــی
کشــور ،در تناســب بــه بســیاری از کشــورهای منطقــه و جهــان
کــم رنگتــر اســت .از یــک طــرف ایــن مشــکل بیشــر ناشــی
از فروپاشــی نظــام اجتامعــی در طــول ســالهای جنــگ،
ارزشهــا و ســنتهای دورهی جنــگ و خشــونت اســت و از

ســوی دیگــر در پــارۀ از مــوارد ،عــدم درک درســت خانوادههــا از
کار بــا نهادهــای امنیتــی ،عــدم عالقــهی خــود زنــان نســبت بــه
کار بــا نهادهــای امنیتــی گفتــه شدهاســت.
امــا یــک موضــوع بســیار واضــح اســت اینکــه ،هــامن طــور کــه
حضــور زنــان در گفتوگوهــای صلــح رضوری اســت ،حضــور
آنهــا در میدانهــای مبــارزه علیــه تروریســم و افراطگرایــی
نیــز رضورت جــدی و حتــی رضوریتــر اســت .رضوریتــر بــه
چنــد دلیــل اســت:
• حضــور زنــان در جریــان عملیاتهــا علیــه خانههــای کــه
هراسافگنــان از آن پنــاه گاه ســاختهاند ،بــه نیروهــای امنیتــی
کشــور در جریــان جنــگ برتــری اخالقــی میدهــد.
• دلیــل دیگــری کــه حضــور زنــان در نیروهــای امنیتــی را بــا
اهمیــت جلــوه میدهــد ،ایجــاد مصونیــت در جریــان جنــگ
بــرای زنــان اســت.
• خشــونتهای کــه طالبــان و دیگــر گروههــای تروریســتی
در برابــر شــهروندان انجــام میدهنــد ،روایتســازی شــفافتر
شــده بــه مــردم انتقــال پیــدا میکنــد.
• حضــور زنــان در نیروهــای امنیتــی ،بــه آنهــا فرصــت میدهــد
تــا از حقــوق بــرشی شــان قدرمتندتــر دفــاع کنند.
ولــی همــۀ ایــن دالیــل معطــوف بــه یــک هــدف اســت کــه
زنــان و مــردان آن را دنبــال میکننــد و بــرای رســیدن بــه آن
سالهاســت کــه قربانــی میدهنــد؛ هــدف ایــن تالشهــا
بــردن افغانســتان در مســیر توســعه و پیرشفــت بــا آوردن صلــح
و پایــان دادن بــه خشــونتهای چهــل ســاله اســت .مــا زمانــی
بــه توســعه میرســیم کــه زن و مــرد ،بــدون در نظــر داشــت
جنســیت ،رنــگ پوســت ،قــوم و مذهــب زیــر پرچــم ســه رنــگ
کشــور و در پرتــو منافــع ملــی نقــش فعاالنــه در مســیر آن را
بــازی کنیــم و بــی تردیــد ایــن نقــش زمانــی فعــال میشــود کــه
مشــارکت زنــان در آن برجســته شــود.
اســالم از حضــور و فعالیــت زنــان در عرصههــای مختلــف کاری
حامیــت میکنــد و تاریــخ اســالم پــر اســت از منونــه زنهــای
کــه بــرای پیرشفــت جامعــهی اســالمی ،دوشــادوش مــردان کار
کردهانــد.
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د ښځو مشوريت کمېټې د امنیت
په برخه کې غونډه دایره کړه
سپوژمی نیکبین
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د ښــځو مشــوريت کمېټــې د امنیــت پــه برخــه کــې د کورنیــو
چــارو وزارت رسپرســت وزیــر محمــد مســعود انــدرايب پــه مــرشۍ
اود لومــړۍ مېرمنــې د دفــر مناینــده ګانــو ،د بــرشي حقونــو
خپلــواک کمیســیون کمېشــرن ،د سیســتیکا ادارې ،د ښــځو
چــارو ،مــي دفــاع او کورنیــو چــارو وزارت د معیینانــو او نــورو
رؤســاوو پــه حضــور کــې غونــډه تــررسه کــړه.
یــادې کمیټــې د کورنیــو چــارو وزارت شــپږ میاشــتینیو هڅــو لــه
جملــې پــه مــي پولیســو کــې د ښــځو پــراخ ګــډون راپــور ورکــړ.
همدرانګــه پــه مــي پولیســو کــې د ښــځو پروړانــدې د شــته
ســتونزو پــه اړه خــربې اتــرې وشــوې.
پــه یــاده غونــډه کــې د کورنیــو چــارو رسپرســت وزیــر مســعود
انــدرايب تأکیــد وکــړ چــې کــه څــه هــم د راتلونکــو کلونــو لپــاره د
پــالن مطابــق کورنیــو چــارو وزارت پــه مــي پولیســو کــې د ښــځو
ونــډې زیاتولــو او همدارنګــه پــه وزارت کــې کیلیــدي بســتونو
بانــدې د مېرمنــو مقررولــو کــې زیاتــې هڅــې کــړي؛ خــو بیــا هــم
بســنه نــه کــوي .کورنیــو چــارو وزارت پــه دې برخــه کــې خپلــو
هڅــو تــه دوام ورکــوي.
همدارنګــه د جنــدر او کورنیــو چــارو وزارت د بــرشي حقونــو
رئیســې مــروه امینــي وویــل :د کورنیــو چــارو رهــربي او د وزارت
کاري الرښــود پــه بنســټ پــه مــي پولیســو کــې د مېرمنــو ګــډون

پــه موخــه زیــات کارونــه تــررسه شــوي دي .نومــوړې زیاتــوي چې
د ښــځینه پولیســو لپــاره د مــادي او معنــوي امتیازاتــو لــوړول،
جلــب وجــذب پــه برخــه کــې نظــم او اســانتیاوې راوســتل ،د
تحصیــي بورســونو ډېــرول او همدارنګــه د ســوله آمیــزې فضــا
رامنځتــه کولــو پــه برخــه کــې کار تــررسه يش.
د یادولــو وړ ده چــې پــه تیــرو څــو کلونــو کــې مېرمنــو مــي
پولیســو رسه د یوځــای کیدلــو لېوالتیــا زیاتــه شــوې اود هــرې
ورځــې پــه تیریــدو رسه مــي پولیســو کــې د مېرمنــو شــمیر د
پــام وړ پــه ډېریــدو دی.
کورنیــو چــارو وزارت تــل هڅــه کــړې؛ ترڅــو پــه مــي پولیســو
کــې د مېرمنــو جذبولــو رسبېــره د دوی پــه پیاوړتیــا او کیفیــت
جوړونــې بانــدې هــم کار وکــړي.
اوســمهال د کابــل رسبېــره لــس ګونــه ښــځینه پولیســې والیاتــو
کــې خپلــې دنــدې مخــې تــه وړي.
د کورنیــو چــارو وزارت لــه ښــځو چــارو وزارت او نــورو نهادونــو
رسه پــه همــکارۍ د افغــان مېرمنــو پــر تقویــه کولــو بانــدې ګــډ
کار کــوي .همدارنګــه ځینــې برنامــې موجــودې دي چــې د هغــه
پــه عمــي کولــو رسه بــه لــه یــوه خــوا ظرفیــت جوړونــه مینــځ تــه
رايش او لــه بلــې خــوا بــه پــه کابــل او نــورو والیاتــو کــې مــي
پولیســو د مېرمنــو جلــب وجــذب کــې ډېروالــی رايش.

ســناتور گاللــی اکــربی ،رییــس کمیســیون امــور زنــان و جامعــهی
مدنــی مرشانــو جرگــه و هیــأت همراهشــان از طعامخانــهی بخــش
اناثیــه ،کودکســتان و پیژنتــون وزارت امــور داخلــه بــاز دیــد منــوده
وکارکردهــای ریاســت حقــوق بــرش ،امــور زنــان و اطفــال را مــورد
ســتایش قــرار داد.
بانــو اکــربی گفــت کــه اقدامهــای کــه از ســوی ریاســت حقــوق
بــرش ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه صــورت گرفتــه ،زمینــه
را فراهــم منــوده تــا کارمنــد زن در ایــن وزارت ،بــا ســهولت بیشــر و
خاطــر آســوده بــه وظایــف شــان رســیدهگی مناینــد.
رییــس کمیســیون امــور زنــان و جامعــهی مدنــی مرشانــو جرگــه ضمن
ســتایش از اقدامهــای ریاســت حقــوق بــرش و امــور زنــان وزارت امــور
داخلــه در رابطــه بــه خدمــات عامــه و ایجــاد کودکســتان ،گفــت
کــه ایجــاد کودکســتان بــرای زنانــی کــه اطفــال خــرد ســال دارنــد
و میتواننــد آنهــا را بــا خــود بیاورنــد ،یــک اقــدام بســیار ارزنــده
اســت ،زیــرا بــه گفتــهی او ،زنــان احســاس مــادری دارنــد و زمانــی کــه
احســاس کننــد اطفــال شــان در کنارشــان اســت بــا اطیمنــان خاطــر
میتواننــد بــه وظایــف خــود ادامــه دهنــد.
رییــس کمیســیون امــور زنــان و جامعــه مدنــی مرشانــو جرگــه از
چگونهگــی کارکــرد و دســتآوردهای منســوبین پولیــس اناثیــه ابــراز
خرســندی منــوده گفــت کــه پولیــس زن نیــاز مــربم جامعــه میباشــد
و بایــد زنانــی کــه در صفــوف نیروهــای پولیــس وظیفــه اجــرا میکننــد
مــورد حامیــت و تشــویق بیشــر قــرار گیرنــد.

خانــم اکــربی ترصیــح کــرد ،زنانــی کــه در صفــوف نیروهــای پولیــس
وظیفــه اجــرا میکننــد قهرمانــان واقعــی جامعــه اســتند ،زیــرا ،بــا
وجــود پذیرفــن مشــکالت و چالشهــا ،آنهــا از مــورال عالــی در
جهــت خدمتگــذاری بــه مــردم برخــوردار اســتند.
ســناتور گاللــی اکــربی و هیــأت کمیســیون امــور زنــان و جامعــهی
مدنــی مرشانــو جرگــه از تالشهــای مــروه امینــی ،رییــس حقــوق
بــرش ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه در جهــت پرداخــت بــه
موقــع امتیــازات پولیــس اناثیــه و مسلکیســازی هرچــه بیشــر آنــان
در چارچــوب وزارت امورداخلــه ابــراز قدردانــی کــرد.
در همیــن حــال مــروه امینــی رییــس حقــوق بــرش ،امــور زنــان و
اطفــال وزارت امــور داخلــه ،نیروهــای پولیــس ملــی بهویــژه پولیــس
زن را قهرمانــان واقعــی کشــور عنــوان منــوده افــزود کــه در قســمت
ارتقــای ظرفیــت و پرداخــت بــه موقــع امتیــازات قانونــی آنــان از هیــچ
گونــه تــالش دریــغ نخواهــد ورزیــد.
از ســوییهم ،بانــو مــروه امینــی بــه اعضــای کمیســیون امــور زنــان و
جامعــه مدنــی مرشانوجرگــه اطمینــان داد کــه در رابطــه بــه حامیــت
زنــان پولیــس از هیــچ گونــه تــالش دریــغ نخواهــد کــرد.
رییــس حقــوق بــرش ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه تأکیــد
کــرد :حامیــت از زنــان پولیــس جهــت توامنندســازی آنهــا نــه تنهــا
مســوولیت بــل ،یــک وجیبــه اخالقــی او میباشــد و در ایــن خصــوص
او و تیــمکاریاش از هیچگونــه ســعی و تــالش دریــغ نخواهنــد کــرد.
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گاللی اکبری عضو مجلس سنا،
کاکردهای ریاست حقوق بشر ،امور زنان و اطفال را مورد
ستایش قرار داد
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ننگیالی اچکزی
پولیس زن
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همايشي حتت عنوان؛
«صداي زنان براي دفاع ازنظام مجهوريت»
از سوي زنان درکابل برگزارشد
صدهــا تــن از زنــان افغانســتان کــه شــامل مقامهــای حکومتــی،
اعضــای مجلــس مناینــدهگان ،فعــاالن حقــوق زن و دخــران
دانشــجو میشــوند ،روز یکشــنبه ( 20میــزان) در هامیشــی در
تــاالر لویــه جرگــهی کابــل خواهــان آتــش بــس فــوری در کشــور
شــده و همچنــان خواهــان ســهم زنــان در مذاکــرات صلــح
شــدند.
ایــن زنــان کــه در هامیشــی تحــت عنــوان «صــدای زنــان بــرای
دفــاع از نظــام جمهــوری» گــرد هــم آمدنــد ،تأکیــد میکننــد
کــه صــدای شــان بایــد در مذاکــرات صلــح شــنیده شــود و حــق
زنــان و دســتآوردهای دو دهــهی آنــان بایــد حفــظ شــود.
در قطعنامــه  ۹مادهیــی کــه در ایــن هامیــش خوانــده شــد،
افــزون بــر ایــن کــه در آن بــر آتــش بــس رسارسی در کشــور
تأکیــد شــده اســت؛ حفــظ دســتاوردهای دو دهــهی اخیــر،
قانــون اساســی ،حقــوق شــهروندی و حــق مدنــی شــهروندان بــه
خصــوص زنــان ،ســهم عاملــان دیــن در پایــان دادن بــه جنــگ و
همــکاری کشــورهای همســایه و منطقــه در تأمیــن صلــح نیــز از
دیگــر خواســتهای زنــان در ایــن قطعنامــه اســت.
در ایــن قطعنامــه تأکیــد شــده؛ «زنــان افغــان طــی چهــار
دهــه جنــگ در کشــور ،در عرصههــای اجتامعــی ،اقتصــادی،
سیاســی و فرهنگــی بیشــرین صدمههــا را متقبــل شــده و در
ســطح جامعــه و خانــواده قربانــی هــا و رنجهایــی بیشــامری را
تجربــه کــرده انــد».
در بخشــی از ایــن قطعنامــه آمــده اســت« :زنــان افغــان
بــرای رســیدن بــه صلــح درکشــور فعالیتهــای مهــم و قابــل
مالحظــهای را از آدرس دولــت و جامعــهی مدنــی ،انجمنهــا
و شــبکهها بــه ســطح مرکــز و والیــات از طریــق اجــامع،
کنفرانسهــا ،کمپاینهــا ،ارســال نامههــای رسگشــاده بــه

رهــربان در کشــور و خــارج از کشــور انجــام داده انــد و اینــک
بــار دیگــر زنــان افغــان از مرکــز و رسارس کشــور در  ۳۴والیــت
دور هــم جمــع شــده و در کمپاینــی تحــت شــعار (صــدای زنــان
افغــان بــرای دفــاع از نظــام جمهــوری اســالمی افغانســتان)
میخواهنــد بــرای تحقــق حقــوق شــهروندی خویــش صــدای
شــانرا بــه گــوش جوانــب ذیدخــل مذاکــرات صلــح و همــه
جهانیــان ذریعــهی صــدور ایــن قطعنامــه برســانند».
 .1مــا زنــان افغــان از هــردو طــرف هیأتهــای مذاکــره کننــده
(حکومــت جمهــوری اســالمی افغانســتان و گــروه طالبــان)
خواهــان آتشبــس فــوری و خامتــه دادن بــه جنــگ وخونریــزی
افغانــان بــی گنــاه میباشــیم.
در مــاده ســوم ایــن قطعنامــه تأکیــد شــده اســت کــه زنــان
افغــان بــه عنــوان مدافعــان نظــام جمهــوری اســالمی افغانســتان
خواهــان حقــوق شــهروندی ،دســتآوردهای دو دهــهی اخیــر
همــه شــهروندان بــه ویــژه زنــان و حاکمیــت ملــی و متامیــت
ارضــی کشــور میباشــیم وبــه آن ارج میگزارنــد.
در بخشــی از ایــن قطعنامــه تأکیــد شــده« :مــا زنــان افغــان برای
تضمیــن حقــوق مدنــی و سیاســی خویــش ،در مذاکــرات صلــح،
حفــظ قانــون اساســی کشــور را منحیــث وثیقــهی ملــی الزامــی
میدانیــم و همچنــان خواهــان حامیــت از خانوادههــای آســیب
دیــده از جنــگ و شــهدای نهادهــای امنیتــی ،دفاعــی و افــراد
ملکــی هســتیم».
زنــان افغــان در ایــن هامیــش خواهــان حفــظ ،پایــداری و تقویت
نیروهــای امنیتــی در کشــور شــده و بــه اســاس اصــل همجــواری
و همســایهگی خواهــان حامیــت کشــورهای همســایه و منطقــه
از پروســهی صلــح در افغانســتان بــوده و از جامعــهی جهانــی
خواهــان تضمیــن اســتقرار یــك صلــح پایــدار و همــكارى الزم
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جهــت تقویــت نیروهــاى دفاعــى و امنیتــى كشــور خــود شــدند.
ایــن قطعنامــه ،بــا در نظرداشــت نظریــات جمــعآوری شــده در
حــدود  ۱۵۷۰۰زن از  ۳۴والیــت افغانســتان تاییــد و تصویــب
اســت.
حســینه صافــی ،رسپرســت و نامــزد وزیــر وزارت امــور زنــان در
ایــن هامیــش گفــت« :زنــان افغانســتان صــدای شــان را در دفــاع
از نظــام جمهوریــت و دســتآوردهای  20ســالهی کشــور بلنــد
کــرده و منیگذارنــد کــه ایــن دســتآوردها در گفتگوهــای
صلــح بــه معاملــه گرفتــه شــود».
خانــم صافــی تأکیــد کــرد« :مــا خواهــان تأمیــن صلــح
پایدارهســتیم کــه در ســایه آن هویــت زنــان افغانســتان بــه حیث
«زن افغــان» بــا افتخــار در منطقــه و جهــان حفــظ شــده باشــد».
او افــزود« :امــروز کمپایــن ملــی صــدای زنــان افغانســتان در 33
والیــت جریــان دارد تــا طرفیــن گفتگــو کننــدهی صلــح صــدای
زنــان افغانســتان را شــنیده و از آن حامیــت کننــد».
رسپرســت وزارت امــور زنــان ترصیــح کــرد کــه زنــان افغانســتان
صدایشــان را در دفــاع از نظــام جمهــوری اســالمی افغانســتان
بلنــد کــرده تــا نســل امــروز و آینــده شــان از حقــوق حقــهی
خویــش محــروم نشــوند.
او پروســهی صلــح را یــک پروســهی درازمــدت خوانــده گفــت:
«بــه هــر انــدازه کــه در مرحلــه پیــش از گفتگوهــای صلــح
ارزشهــای واالی مــا مطــرح شــود بــه هــامن انــدازه زمینــه بــرای
عملــی شــدن توافقنامــهی صلــح نیــز مســاعد میگــردد».
ثریــا صبحرنــگ ،عضــو پیشــین کمیســیون مســتقل حقــوق
بــرش افغانســتان در صحبتهایــش در ایــن هامیــش گفــت« :از
هیأتهــای مذاکرهکننــدهی جمهــوری اســالمی افغانســتان
و گــروه طالبــان خواهــان آتشبــس فــوری و خامتــه دادن بــه
جنــگ و خونریــزی میباشــیم .مطابــق فتــوای علــامی جهــان
اســالم ،جنــگ مســلامن بــا مســلامن جــواز نــدارد .از عاملــان
دیــن میخواهیــم تــا در تحکیــم وحــدت ،همدیگــر پذیــری و

حــل منازعــات از طریــق مســاجد ،ســهم بگیرنــد».
زنــان اشــراک کننــده در ایــن هامیش نســبت به دســتآوردهای
زنــان ابــراز نگرانــی کــرده تأکیــد کردنــد :دســتآوردهایی کــه
زنــان بــرای رســیدن بــه آن قربانیهــای زیــادی دادهانــد ،بایــد
در مذاکــرات صلــح حفــظ شــود.
ناهیــد فریــد عضــو مجلــس مناینــدهگان در ایــن هامیــش
گفــت کــه زنــان هیچگاهــی در جنــگ ســهم نداشــتند ،امــا
ســهم زنــان در رونــد صلــح نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.
بانــو فریــد افــزود« :ایــن دســتآوردها را کســی بــرای مــا
نیــاورده .کســی از خــارج بــرای مــا آن را تعریــف نکــرده .اگــر
امــروز دخــر مــا اولمنــرهی کانکــور میشــود ،بــا توانایــی خــود
بــه ایــن موفقیــت دســت یافتــه اســت .اگــر امــروز زنــان مــا
یونیفــورم میپوشــند و در صــف نیروهــای امنیتــی و دفاعــی از
مــا دفــاع میکننــد ،بــا توانايــی خــود رفتهانــد .اگــر زنــان بــه
پارملــان راه یافتهانــد ،آنهــا را کســی بــه آنجــا نــربده ،بلکــه
خودشــان مبــارزه کردهانــد».
ایــن در حالــی اســت کــه از نزدیــک بــه چهــار هفتــه بــه اینســو
هيأتهــای مذاکرهکننــدهی حکومــت افغانســتان و گــروه
طالبــان در دوحــه مرکــز قطــر ،بــرای آغــاز مذاکــرات صلــح
رایزنــی میکننــد.
هرچنــد هنــوز ایــن مذاکــرات عمـالً آغــاز نشــده ،امــا بــا آن هــم
برخــی از گروههــای مدنــی و زنــان نســبت بــه از دســت رفــن
ارزشهــا و دســتآوردهای دو دهــهی اخیــر نگرانــی دارنــد.
بــا آنکــه در تشــکیل هیــأت گفتگــو کننــدهی دولــت جمهــوری
اســالمی افغانســتان چهــار زن بــه منایندهگــی از زنــان
افغانســتان حضــور دارنــد ،امــا فعــاالن حقــوق زن تأکیدشــان
بــر ایــن اســت کــه زنــان افغــان بایــد در مذاکــرات صلــح حضــور
معنــا دار داشــته باشــند و صــدای آنهــا بیشــر شــنیده شــود
و همچنــان از دســتآوردهای دو دهــهی زنــان و ارزشهــای
مدنــی بــه صــورت جــدی دفــاع شــود.
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خاطره
نمادی از شجاعت و قهرمانی!
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آخریــن چیــزی کــه خاطــرهی ۳۳ســاله پــس از تــرک وظیفــهی
خــود در یــک حــوزهی پولیــس در شــهر غزنــی دیــده ،ایــن بــود
کــه ســه مــرد موترســایکل ســوار بــر او شــلیک کردنــد و پــس از
آن چشــامنش را بــا چاقــو از حدقــه بیــرون کشــیدند .پــس ازآن
همــه جــا تاریــک بــود ،افــزون بــر ایــن بدنــش از درد گلولههــای
کــه اصابــت کــرده بــود درد داشــت ،چشــمهایش همــه جــا
را تاریــک میدیــد ،در شــفاخانه راه مــیرود ،همــه چیــز در
نظــرش ســیاه و تاریــک اســت .از داکــر میپرســد« :چــرا
منیتوانــم هیــچ چیــزی ببینــم؟ امــا داکــر برایــش میگویــد،
چشــامیش هنــوز بهخاطــر زخمهــا بــا بنــداژ بســته اســت ،امــا
او میدانســت کــه کــور اندیشــان طالــب ،بینایــیاش را از او
گرفتــه انــد.
ایــن کــه خاطــره را گــروه طالبــان بــا چنیــن رسنوشــتی گرفتــار
کردنــد ،بــرای همــه واضــح اســت ،امــا آنچــه بــرای شــهروندان
افغانســتان حایــز اهمیــت اســت ،شــجاعت این زن افغان اســت،
زیــرا او پیــش از ایــن کــه مــورد حملــه قــرار بگیــرد میدانســت
کــه خطــر بســیاری جــدی جانــش را تهدیــد میکنــد ،امــا
عالقــه و ارادهاش بــرای خدمــت بــه مــردم و حضــورش در صفوف
نیروهــای پولیــس ســبب شــد کــه ایــن خطــر را بــه قیمــت
از دســت دادن بینایــیاش بخــرد؛ بــدون شــک قیمتــی کــه
شــجاعت میخواهــد؛ یــک شــجاعت واقعــی کــه توانســت او را
بــه یــک اســطوره و قهرمــان مبــدل ســاخت و مهمتــر از همــه

ایــن کــه خاطــره حتــی پــس از آنکــه چشــمهای خــود را از
دســت داد ،تعهــد وعالقــهاش بــه اجــرای وظیفــه و بــودن درکنــار
همســنگرانش پابرجــا و برگشــت ناپذیــر اســت.
خاطــره در مصاحبههایــش بــه رســانهها گفتــه« :کاش کــم از
کــم یکســال در صفــوف پولیــس خدمــت کــرده بــودم .پــس از
آن اگــر ایــن اتفــاق بــرای مــن میافتــاد ،دردی کمــری داشــتم،
امــا حــاال هــم بــرای کار کــردن در صفــوف نیروهــای پولیــس و
خدمــت بــه مــردم از ایــن طریــق مصمــم اســتم ،اگــر چشــم بینــا
نــدارم ،ارادهی قــوی دارم ،ولــی امیــدوارم روزی دوبــاره بینایــی
خــود را بــه دســت آورم و در کنــار همســنگرانم بــه وظیفــهی
خــود ادامــه دهــم».
آنچــه گــروه طالبــان برخاطــرهی قهرمــان روا داشــتند ،او را
قهرمــان ســاخت ،امــا قباحــت و پــرده از روی اعــامل و باورهــای
طالبــان برداشــت و ســبب شــد کــه مــردم نفــرت بیشــر از ایــن
گــروه داشــته باشــند.
فعــاالن حقــوق بــرش بــه ایــن بــاور انــد کــه حملــه بــه خاطــره
نشــاندهندهی افراطیــت طالبــان در برابــر زنــان را ثابــت
ســاخت و خشــونت ایــن گــروه در برابــر نیمــی از پیکــر جامعــه را
نیــز بــه منایــش گذاشــته اســت.
طالبــان همــواره تأکیــد شــان بــر ایــن موضــوع اســت کــه بــه
اســاس رشیعــت بــه حقــوق زنــان احــرام میگذارنــد ،امــا
اعــامل و کارنامههــای ایــن گــروه در برابــر زنــان افغــان ،ایــن را
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ثابــت ســاخته کــه اصــأ عملکــرد طالبــان در بســیاری مــوارد بــه
ویــژه در برابــر زنــان برعکــس اظهــارات شــان در تضــاد بــا اســالم
و رشیعــت قــرار دارد.
خاطــره گفتــه اســت کــه از کودکــی رویایــش ایــن بــود کــه
روزی پولیــس شــود و درصفــوف نیروهــای پولیــس کار کنــد .او
بــا راضــی کــردن همــرسش ،توانســت ایــن رویــای خــود را بــه
حقیقــت مبــدل ســازد ،امــا طالبــان رویــای کودکانــهاش را
متالشــی کردنــد.
او گفتــه« :بارهــا هنــگام رفــن بــه کار ،پــدرم را دیــدم کــه مــرا
دنبــال میکــرد .چنــد روز پیــش از ایــن کــه مــورد حملــه قــرار
بگیــرم ،چنــد بــار متوجــه شــدم کــه بــا طالبــان متــاس میگیــرد
و ســپس از آنهــا خواســت کــه از رفــن مــن بــه کارم جلوگیــری
کننــد ،امــا مــن نپذیرفتــم».
خاطــره میگویــد کــه در نهایــت پــدرش مصمــم شــده بــود کــه
طالبــان مــن را بکشــند و بــه همیــن منظــور هــم بــرای اثبــات
اینکــه او بــا پولیــس کار میکنــد ،یــک نســخه از کارت هویــت
او را در اختیــار طالبــان گذاشــته و در جریــان روزحملــه نیــز
پــدرش چندیــن بــار برایــش زنــگ زده و موقعیــتاش را پرســان
کــرده اســت.
خاطــره پــس از آن کــه در ایــن حملــهی طالبــان چشــمهای
خــود را از دســت داد ،امــا جــان بــه ســالمت بــرد ،باخانــوادهاش
خــرد ســال ،بــه کابــل انتقــال داده شــد و
از جملــه پنــج کــودک ُ
در خفــا زندهگــی میکننــد ،جایــی کــه او درحــال بهبــود اســت
و بــرای رویاهــای بردبــاد رفتــهاش امیــدوار!
وزارت امورداخلــهی کشــور ،ضمــن ایــن کــه وعــده ســپرده در
صــورت امــکان تــداوی خاطــره مصــارفاش را میپــردازد ،بــر او
و خانــوادهاش نیــز یــک اپارمتــان داده اســت.
جالتمــآب مســعود اندرابــی ،رسپرســت وزارت امــور داخلــه

ایــن پولیــس زن را شــجاع خوانــده و بــا اشــاره بــه برخــورد پــدر
طالــباش بــا او ،تأکیــد کــرده کــه طالبــان منیتواننــد بــا جــرب
و وحشــت آفرینــی مــردم افغانســتان را شکســت دهنــد.
خاطــره میگویــد« :درصــورت امــکان ،اگــر بینایــیام را پــس
بگیــرم ،کار خــود را از رس خواهــم گرفــت و دوبــاره در پولیــس
خدمــت میکنــم».
ایــن ســخنان او و ارادهی محکــماش بــه خدمــت کــردن در
صفــوف نیروهــای پولیــس بیانگــر شــجاعت او و همچنــان
ارادهی محکــم زنــان افغانســتان را ثابــت میکنــد.
خاطــره نخســتین زن نیســت کــه از ســوی طالبــان مــورد حملــه
قــرار گرفتــه ،در ســالهای گذشــته طالبــان چندیــن زن کــه در
صفــوف نیروهــای امنیتــی و دفاعــی وظیفــه اجــرا میکردنــد را
هــدف قــرار دادنــد ،امــا تــرور و کشــن زنــان نــه تنهــا تغییــری
در ارادهی آنهــا بــه وجــود نیــاورده ،بــل زنــان را بــه کار کــردن
در بیــرون از خانــه و مشــارکت در سیاســت و اجتــامع نســبت بــه
گذشــته مصمــم تــر نیــز ســاخته اســت.
زنــان امــروز زنــان بیســت ســال پیــش نیســتند ،زیــرا امــروزه زنان
در همــه بخشهــا بــه صــورت گســرده حضــور و فعالیــت دارنــد
و بــه صــورت مســتقالنه تصمیــم میگیرنــد و حتــا در شــامری
از ادارههــای حکومــت در رأس رهربیــت و مدیریــت نیــز وظیفــه
اجــرا میکننــد .شــامری زیــادی از زنــان هــم اکنــون در مرکــز
و والیتهــای کشــور در صفــوف نیروهــای امنیتــی شــانه بــه
شــانه نیروهــای دفاعــی ملــی کشــور وظیفــه اجــرا میکننــد کــه
ایــن نشــان دهنــدهی آن اســت کــه زنــان و درکل شــهروندان
افغانســتان بــه باورهــای طالبــان نــه میگوینــد و طالبــان
بــا کشــتار و وحشــت منیتواننــد مانــع ارادهی مــردم بــرای
مشــارکت زنــان در جامعــه شــوند.
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کــه د اســالم ســپېڅي دیــن او د بــرش تاریــخ تــه نظــر وکــړو ښــځې تــه
پکــې د خپلــو حقوقــو د ورســپارلو پــوره حــق ورکــړل شــوی او د اســالم
مبــارک دیــن او د بــرش تاریــخ یــې روښــانه جوتــوي .ښــځه کــه پــه یــو
الس زانګــو زنګــوي پــه بــل الس ټولــه نــړۍ زنګــوي د نــړۍ پوهــان
عاملــان د ښــځې پــه غیــږ کــې روزل شــوي دي.
ښــځه مــور ده ،ښــځه خــور ده او ښــځه هغــه څــوک یادولــی شــو چــې
د خپلــو ماشــومانو ملړنــۍ پالونکــې او ښــوونکې ده؛ نــو لــه همــدې
املــه ښــځه پــه ټولنــه کــې د هــر کــور ډېــوه بلــل کیــږي .پــه ټولــه
کــې ټولنــه یــو کوتــره ده ښــځه او نارینــه یــې وزرونــه بلــل کیــږي،
کوتــره نشــې کــوالی چــې بغیــر لــه وزرو څخــه خپلــې موخــې تــه
ځــان ورســوي؛ نــو پــه ټولنــه کــې ښــځه او نارینــه یــو بــل رسه د ګــډې
همــکارۍ همــکاران دي.
الله جل جال له هم په دې اړه داسې فرمایي دي:
ژباړه :ښځې ستا لباس او تاسو د هغوی لباس یاست.
د لــوی اللــه جــل جــال لــه لــدې وینــا څخــه څرګندیــږي ،چــې ښــځه
او نارینــه یــو بــل تــه د جامــو حیثیــت لــري .څرنګــه چــې جامــې د
انســان بــدن پټــوي او حیــاء یــې خونــدي ســايت ،همــدا شــان نارینــه
د ښــځې او ښــځه د نارینــه لپــاره د عیبونــو د پټولــو نیمګړتیــاوو کــې
یــو لــه بــل رسه مرســته کوونکــي دي؛ نــو ویــالی شــو چــې یــو د بــل
لپــاره الزم او ملــزوم دي.
افغــان مېرمنــو د خپلــو وروڼــو ،پلرونــو ،مېړونــو پــه مېړانــه ښــودولو
کــې هــم د تاریــخ پــه پاڼــو خپــل نومونــه پریښــي او تاریــخ یــې پــه
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خپلــو زرغونــو کارنامــو رنګیــن کــړی دی ،چــې لــه دې جملــې څخــه
د میونــد د ســختې جګــړې د اتلولــۍ د الســته راوړلــو نوموتــې څېــره
د میونــد ماللــه یــاده والی شــو چــې پــه خپلــو ننګیالــو دا نــاره کــوي.
که په مـیـونـــد کې شـهید نه شـوې
خدایږو اللیه بې ننګۍ له دې ساتینه
او غازیانــو ددغــې نــارې پــه اورېدلــو رسه خپــل بیــرغ د میونــد پــه
میــدان ورپــاوه؛ نــو ویــالی شــو چــې ښــځه پــه ټولنــه کــې د عــزت،
رشف او درنــاوي وړ ده .ټولــو وګــړو تــه الزمــه ده چــې پــه ټولنــه کــې د
اســالم د مبــارک دیــن پــه رڼــا کــې ښــځو تــه ورســپارل شــوي حقــوق
څرګنــد او د ژونــد د ښــه پرمــخ وړلــو لپــاره یــې عمــي کــړي.
پــه تیــرو دوو لســیزو کــې د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت د
ښــځو د پرمختــګ لپــاره مهــم او اســايس ګامونــه کیښــودل لکــه د
بیــان د ازادۍ حــق ،د تعلیــم حــق ،د ژونــد پــه ټولــو چــارو کــې خپــل
بشــپړ تســلط ،افغانــه ښــځه اوس پــه دولتــي ،خصــويص او نظامــي
اداراتــو کــې پــه لــوړو بســتو کــې د خپــل جنــګ ځپــي هیــواد لپــاره
خدمــت کــوي ،دوو لســیزو قربانــۍ یــې بایــد وســتایل يش ځکــه
چــې تــر هــر چــا یــې زیاتــه قربانــۍ ورکــړې؛ خــو بیــا هــم خپــل
همــت ،قــوت او قــدرت یــې لــه الســه نــه ده ورکــړی .د افغانســتان
اســالمي جمهــوري دولــت څخــه هیلــه کــوو چــې د ښــځو حقوقــو تــه
د الپراختیــا لپــاره زمینــه مســاعده کــړي ترڅــو افغانــه ښــځه ال ښــه
وځلیــږي خپــل هیــواد تــه پــه علمــي ،فرهنګــي ،اقتصــادي ،امنیتــي،
او ســیايس برخــه خدمتونــه وکــړي.

نگاهی به چگونهگی شورای حقوق بشر سازمان ملل

وعضویت افغانستان در این شورا!
شــورای حقــوق بــرش ســازمان ملــل متحــد در ســال  ۲۰۰۶بــه
عنــوان جایگزیــن کمیســیون حقــوق بــرش ملــل متحد تاســیس
شــد .وظیفــهی اصلــی ایــن شــورا ،هامهنگــی فعالیتهــای
حقــوق بــرشی ســازمان ملــل متحــد و تقویــت همکاریهــای

ایــن شــورا امکاناتــی نیــز بــرای ســمع شــکایات افــراد ،گروههــا
یــا ســازمانهای غیــر دولتــی را دارد تــا بــر مبنــای آن نقــض
حقــوق بــرش را بررســی کنــد .ایــن شــورا همــکاری نزدیکــی نیــز
بــا دفــر کمیســار عالــی حقــوق بــرش ملــل متحــد دارد .آملــان
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دولت سند تعهدات داوطلبانه در عرصهی حقوق بشر را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد
تسلیم کرده و بر تطبیق موارد مشخص در کشور متعهد شده است .اما با این وجود ،تمام اینها
با توجه به پیامد جنگ و ناامنی ،گسترش حمالت تروریستی ،هدف قرار دادن غیر نظامیان،
خشونتهای جنگی ،خشونت علیه زنان و دهها مشکل دیگر داخلی کافی دانسته نمیشود.
بیناملللــی در زمینــه مســایل حقــوق بــرشی اســت.
افغانســتان نیــز پــس از آن کــه ایــن شــورا ایجــاد گردیــد،
عضویــت آن را بهدســت آورد .رایگیــری از کشــورهای
عضوســازمان ملــل بــرای انتخــاب افغانســتان بــه عضویــت
شــورای حقــوق بــرش ایــن ســازمان بــه تاریــخ  25میــزان ســال
 1396خورشــیدی ،در تــاالر مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
انجــام شــد .در ایــن انتخابــات افغانســتان بــا کســب بیــش از دو
ســوم آرای کشــورهای جهــان یکــی از چهــار کرســی حــوزه آســیا
پســفیک شــورای حقــوق بــرش را بــه دســت آورد.

نیــز قبــال مــورد بررســی ایــن شــورا قــرار گرفتــه اســت .ایــن شــورا
 ۴۷عضــو دارد کــه از ســوی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
متحــد بــرای دورهی ســه ســاله انتخــاب میشــوند.
اعضــای شــورای حقــوق بــرش بــر اســاس منطقــه انتخــاب
میشــوند .طــور مثــال کشــورهای افریقایــی و کشــورهای آســیا
 پاســفیک هــر کــدام ســیزده کرســی و منطقــهی امریــکایالتیــن و کارائیــب هشــت کرســی دارنــد .اروپــای غربــی هفــت
کرســی و کشــورهای اروپــای رشقــی شــش کرســی دارنــد.
اعضــای ایــن مجمــع ســه بــار درســال گردهــم میآینــد .متامــی
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پولیس زن
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 ۱۹۳عضــو ســازمان ملــل متحــد بایــد اجــازه دهنــد تــا بــه
طــور منظــم از ســوی ایــن شــورا بررســی و ارزیابــی شــوند.
معیارهــای ایــن بررســی ،منشــور ســازمان ملــل ،اعالمیــهی
جهانــی حقــوق بــرش و ســایر معاهــدات ســازمان ملــل متحــد
اســت.
در هنــگام ارزیابــی ،هــر کشــور تــازه تریــن گــزارش اش در
مــورد اجــرای تهعــدات حقــوق بــرشی را ارائــه میکنــد.
افــزون بــر آن ســایر کشــورهای عضــو میتواننــد ســواالتی
مطــرح کننــد .پــس از
ارزیابــی ،توصیههایــی
نیــز ارائــه میشــود کــه
البتــه از نظــر حقوقــی
الزامآور نیســتند .پیش از
ایــن آملــان نیــز از ســوی
ایــن مجمــع مورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت .در
مــاه مــی ،ایــن شــورا از
جمهــوری فــدرال آملــان
خواســت تــا شــدیدترعلیه
نژادپرســتی مبــارزه کنــد.
انتقادهــا از ترکیــب
شــورای حقــوق بــر:
عضویــت بعضــی از
کشــورها در ایــن شــورا،
کشــورهایی کــه خــود
شــان مرتکــب نقــض
حقــوق بــرش شــده انــد،
همــواره مــورد انتقــاد
قــرار دارد .ایــن کشــورها
میتواننــد بــه عنــوان
اعضــای شــورا از اخطارها
در مــورد نقــض حقــوق
بــرش بــه نفــع خــود جلوگیــری کننــد .در ســال  ۲۰۱۰لیبیــا
نیــز از ســوی مجمــع عمومــی انتخــاب و بــه عضویــت شــورای
حقــوق بــرش درآمــد ،کشــوری کــه در آن زمــان هنــوز دیکتاتور
معمــر القذافــی بــر رس قــدرت بــود .در ســال  ۲۰۱۱پــس از
اعراضــات دوامــدار از ســوی گروههــای حقــوق بــرشی ،ایــن
کشــور بــا تصمیــم مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد از
ایــن شــورا اخــراج شــد .در حــال حــارض عضویــت عربســتان
ســعودی در ایــن شــورا مــورد انتقــاد قــرار دارد .عضویــت
چیــن و کیوبــا نیــز بحــث برانگیــز اســت.
خــروج ایــاالت متحــدهی امریــکا از شــورای حقــوق بــر
ملــل متحــد :ایــاالت متحــدهی امریــکا کــه در ســال ۲۰۰۶
در رایگیــری تشــکیل ایــن شــورا رای مخالــف داده بــود،
در مــاه جــون ســال گذشــته ،نخســتین کشــوری بــود کــه از
شــورای حقــوق بــرش خــارج شــد.
ایــن کشــور شــورای حقــوق بــرش را متهــم بــه «دورویــی» و

اتخــاذ مواضــع مغرضانــه علیــه ارسائیــل کــرده اســت .بــه گفتهی
امریــکا در هــر یکــی از نشســت هــای ایــن شــورا «فلســطین و
دیگــر مناطــق اشــغال شــدهی عــرب» موضــوع دامئــی مــورد
بحــث بــوده اســت.
نیکــی هیلــی ،مناینــدهی ایــاالت متحــده امریــکا در ملــل متحــد
گفتــه اســت کــه تنهــا در ســال روان میــالدی پنــج قطعنامــه
علیــه ارسائیــل صــادر شــده کــه «بیشــر از مجمــوع قطعنامــه
هــای صــادر شــده علیــه کوریــای شــاملی ،ایــران و ســوریه بــوده

اســت».
افــزون بــر ایــن ،او انتقــاد کــرده کــه ناقضــان حقــوق بــرش همواره
بــه عضویــت ایــن شــورا انتخــاب میشــوند .بــه گفتــهی نیکــی
هیلــی «غیرانســانیترین رژیمهــای جهــان [از طریــق عضویــت
در ایــن شــورا] از نظــارت و بررســی دقیــق فــرار مــی کننــد» .در
همیــن حــال ایــاالت متحــدهی امریــکا نیــز مــورد انتقــاد قــرار
دارد ،چــرا کــه ایــن کشــور کــودکان مهاجــران غیرقانونــی را در
مــرز مکســیکو از والدیــن شــان جــدا میکنــد.
اهمیت عضویت در این شورا چیست؟
آگاهــان امــور حقــوق بــرشی بــه ایــن بــاور انــد کــه اهمیــت
عضویــت افغانســتان در ایــن شــورا ایــن اســت کــه بــر رونــد اجــرا
ونقــض حقــوق بــرش در ســطح جهــان نظــارت دارد و در واقــع
همــه کنوانســیونهای حقــوق بــرشی کــه کشــورهای عضــو
ســازمان ملــل امضــا و متعهــد بــه اجــرای آنهــا هســتند ،ایــن
شــورا نظــارت بــر اجــرای آنهــا را در ســطح جهانــی بــر عهــده
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دارد.
ایــن شــورا نیــم قــرن فعالیــت دارد و پیــش از ایــن بــه عنــوان
کمیســیون حقــوق بــرش شــناخته میشــد و در ســالهای
اخیــر بــه دلیــل لــزوم تحــوالت ،اینکــه بتوانــد راحتتــر بــر
حقــوق و آزادیهــای بنادیــن بــرشی نظــارت کنــد ،نامــش
را شــورای حقــوق بــرش گذاشــتند و تــالش کردنــد کــه
تخصصیتــر شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نهــاد وظیفــهی اجــرا و نظــارت بــر
اجــرای حقــوق و مقابلــه بــا نقــض حقــوق بــرش را بــه عهــده
دارد ،میتوانــد بــرای افغانســتان اهمیتــی فوقالعــاده
داشــته باشــد.
اهمیــت عضویــت افغانســتان در شــورا از دو جهــت اســت:
در قــدم اول اینکــه کشــوری کــه عضــو شــورا میشــود بایــد
یــک کارنامــهی مثبــت در زمینــهی حقــوق بــرشی داشــته
باشــد و تالشهایــی در راســتای اجــرای حقــوق بــرش انجــام
دهــد.
در قــدم دوم اهمیــت آن بــرای افغانســتان ایــن اســت کــه
ایــن کشــور در محــور اجــرای حقــوق بــرش در ســطح جهانــی
قــرار میگیــرد و ایــن کار از یــک طــرف ســبب میشــود کــه
افغانســتان از وضعیــت اجــرای حقــوق بــرش در جهــان مطلــع
شــود و از طــرف دیگــر خــود افغانســتان نیــز آگاهــی بیشــری
از اجــرا حقــوق بــرشی بهدســت مــیآورد.
از ســوییهم ،بــدون شــک ،افغانســتان بــه تنهایــی توانایــی
بهبــود ،حامیــت و توســعهی ارزشهــای حقــوق بــرشی را
در کشــور نــدارد تــا حقــوق شــهروندان را تأمیــن و از نقــض
حقــوق بــرش در کشــور جلوگیــری منایــد .بنابرایــن ،حکومــت
افغانســتان بــه عنــوان عضــوء در شــورای حقــوق بــرش
ســازمان ملــل متحــد میتوانــد کــه توجــه و مترکــز جامعــه
بیناملللــی را بــه عوامــل جنــگ ،خشــونت و پیامدهــای آن

بــاالی زندهگــی شــهروندان در کشــور جلــب کنــد.
در ســالهای گذشــته ،دولــت افغانســتان اقدامهــای جــدی را
در راســتای تأمیــن حقــوق بــرش در کشــور برداشــته کــه از جمله
میتــوان از ،اجرایــی شــدن قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان،
قانــون مبــارزه بــا قاچــاق انســان و مهاجــران ،قانــون ممنوعیــت
اســتخدام کــودکان در ارتــش و قانــون دسرســی بــه اطالعــات
نــام بــرد و همچنــان ،برعــالوهی آن برنامــهی اصالحــات قضایــی
را در دســت کار دارد.
دولــت افغانســتان هفــت ســند بیناملللــی حقــوق بــرش و
پروتــکل اختیــاری کنوانســیون علیــه شــکنجه ،رفتارهــای
بیرحامنــه ،غیــر انســانی ،تحقیــر آمیــز و یــا مجــازت را نیــز
امضــأ کــرده اســت.
اخیــرا ً دولــت ،ســند تعهــدات داوطلبانــه در عرصــهی حقــوق
بــرش را بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد تســلیم کــرده و
بــر تطبیــق مــوارد مشــخص در کشــور متعهــد شــده اســت.
بــا ایــن وجــود ،متــام اینهــا بــا توجــه بــه پیامــد جنــگ و
ناامنــی ،گســرش حمــالت تروریســتی ،هــدف قــرار دادن غیــر
نظامیــان ،خشــونتهای جنگــی ،خشــونت علیــه زنــان و دههــا
مشــکل دیگــر داخلــی کافــی دانســته منیشــود.
در حــال حــارض ،افغانســتان از نظــر وضعیــت حقــوق بــرشی،
بــا توجــه بــه تــداوم جنــگ و ناامنیهــا ،در رشایــط نــه
چنــدان خــوب قــرار دارد ،بنابــر ایــن نیازمنــد جلــب کمــک و
همکاریهــای بیشــر جامعــهی جهانــی اســت.
در نهایــت ،موفقیــت افغانســتان در شــورای جهانــی حقــوق بــرش
ســازمان ملــل متحــد وابســته بــه اقدامــات عملــی در عرصــهی
داخلــی بــه ویــژه حاکمیــت قانــون ،حکومــتداری خــوب،
مبــارزه بــا فســاد اداری ،شــفافیت و پاســخگویی ،گزارشدهــی،
کاهــش تلفــات غیرنظامیــان و خشــونت علیــه زنــان و کــودکان
خواهــد بــود.
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پولیس زن

بخش نخست
ایــن کــود متامــی پالیســیهای دیگــر را بــا موضــوع متذکــره،
ملغــا قــرار داده و تــا زمانــی کــه پالیســی جدیــد جایگزیــن آن
میشــود ،قابــل تطبیــق بــوده و همــه پرداختهــا در بودجــه
قابــل دســرس هســتند.
معلومــات عمومــی :ایــن کــود بــه منظــور سیســتیامتیک
ســاخن ،ســازماندهی و کنــرول پرداختهــای تشــویقی؛
امتیــازات پولیــس انــاث اعــم ازبرحــال و نــو جذبــان
میباشــد .هــدف اصلــی ایــن کــود حفــظ شــفافیت در
پروســهی پرداخــت و مســوولیت پذیــری ادارات و ارگانهــای
همــکار کــه در ایــن کــود رصاحتــأ از آنهــا تذکــر رفتــه
اســت ،میباشــد .ایــن ســند پــس از آنکــه آخریــن مرجــع
مســوول امضــاء منایــد ،بــه حیــث ســند رهنــام اســتفاده شــده
میتوانــد .منابــع مالــی /متویــل نبایــد از تخصیــص و تعــداد
تعییــن شــدهی اســتفادهکنندهگان در هــر بخــش ،تجــاوز
کنــد.
مــرام /هــدف :مــرام اصلــی ایــن برنامــه ،اســتخدام ،حفــظ و
افزایــش حضــور زنــان در صفــوف پولیــس ملــی افغانســتان
میباشــد .متــام امتیــازات مندرجــه ایــن کــود تحــت
«کودتشــویقی» مربوطــه پولیــس زن بــوده و قابــل اجــراء
اســت.
تغییــر /تعدیــل :ایــن ســند تحــت رشایــط خــاص توســط
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مکتــوب تحریــری ،قابلیــت تعدیــل و تغییــر از مقامــات ذیصــالح
را دارد .ایــن ســند بــه طــور عــادی همــه ســاله تحــت بازنگــری
قــرار میگیــرد.
ریاســت حقــوق بــر ،امــور زنــان و اطفــال :منحیــث مرجــع
اصلــی بــرای طــی مراحــل اســناد پرداختهــا ،میتوانــد
رشایــط و معیارهــای را بــرای پرداختهــای منــدرج ایــن ســند
وضــع منایــد.
ارگانهــای همــکار :هــر اداره  ،قطعــه و جزوتــام کــه در ایــن
ســند از ایشــان رصاحتــاً نــام بــرده شــده اســت در حصــهی
ترتیــب و تصدیــق اســناد مطلــوب مســوول میباشــد ،خاصتــاً
در زمینــهی ترتیــب ،ارایــه و تصدیــق اســناد بــرای امتیــازات
تشــویقی عمومــی ،تجدیــد قــرارداد و اجــراات فــوق العــاده
بــرای متــام زنــان کــه در صفــوف پولیــس ملــی ایفــای وظیفــه
میکننــد ،میباشــد.
قابلیــت پرداخــت امتیــازات تشــویقی :تنهــا محــدود بــه
آنعــده از زنــان میشــود کــه در صفــوف پولیــس ملــی افغــان
فعاالنــه ســهم داشــته و مــرصوف انجــام خدمــت در صفــوف
پولیــس ملــی میباشــند و طبقــهی ذکــور تنهــا مســتحق
امتیــازی معرفــی کننــده میباشــند.
عدم قابلیت پرداخت امتیازات:
الــف – پرســونل ملکــی و پرســونل قــراردادی وزارت امــور داخلــه
مســتحق دریافــت ایــن امتیــازات منیگــردد.

ب – طبقــهی ذکــور کــه در حامیــت مســتقیم پولیــس انــاث
ســهم ندارنــد.
ج – پولیس اناثیه که در احتیاط فعال هستند.

 -2امتیــاز تجدیــد قــرارداد :ایــن امتیــاز بــرای آنعــده پولیــس
ملــی اناثیــهی افغــان کــه ســاتونکی(رسباز) هســتند و قــرارداد
خدمــت ســه ســالهی خویــش را تجدیــد میمناینــد مبلــغ
( 30000ســیهزار افغانــی) میباشــد افــزون بــر معــاش
دریافــت میمناینــد .ایــن امتیــاز پــس از امضــاء تجدیــد
قــرارداد و تصدیــق توســط قوماندانــی عمومــی جلــب و جــذب

 -4امتیــاز آمــوزگار :آنعــده از زنــان پولیــس کــه بــه عنــوان
آمــوزگار بــرای ســاعتهای طوالنــی در مراکــز آمــوزش
منطقهیــی یــا دیگــر مراکــز آمــوزش پولیــس اجــرای وظیفــه
میکننــد ،عــالوه برمعــاش و ســایر امتیازهــای دیگــر ،در هرمــاه
مســتحق مبلــغ ( 8000هشــتهزار افغانــی) هســتند.
پولیــس زن کــه بــه عنــوان دســتیار یــا معــاون مربــی بــوده و بــه
طــور موقــت بــه عنــوان مربــی در صــورت عــدم حضــور و نبــود
مربــی اولیــه درمراکــز آمــوزش منطقهیــی و یــا ســایر مراکــز
آموزشــی پولیــس متــام وقــت ایفــای وظیفــه مینامیــد ،عــالوه بــر
معــاش و ســایر امتیازهــای دیگــر ،در هرمــاه مســتحق مبلــغ
( 8000هشــتهزار افغانــی) در نبــود مربــی میگــردد.
پولیــس زن کــه بــه عنــوان دســتیار یــا معــاون مربــی بــرای
ســاعت هــای تعیــن شــده در مراکــز آموزشــی منطقهیــی و یــا
ســایر مراکــز آموزشــی پولیــس کار میکننــد عــالوه برمعــاش و
ســایر امتیازهــا ،در هرمــاه مســتحق مبلــغ ( 4000چهارهــزار
افغانــی) میگردنــد.
لســت پولیــس اناثیــه ملــی افغــان کــه شــامل ایــن امتیــاز
میگــردد بایــد توســط قوماندانــی عمومــی تعلیــم و تربیــه پیــش
از ارایــه جهــت اخــذ پرداخــت ،تصدیــق گــردد.
ایــن پرســونل ،بایــد واجــد رشایــط اســتادی مطابــق اصــول و
اســتندردهای قبــول شــده ،باشــند و رســأ از طریــق قوماندانــی
مربوطــه تائیــد گــردد.
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در ایــن تفاهــم نامــه  10نــوع امتیازی/تشــویقی قــرار ذیــل در
نظــر گرفتــه شــده اســت:
- 1امتیــاز اســتخدام :مبلــغ ایــن امتیــاز ( 45000چهل و پنچ
هــزار افغانــی) بــرای آن عــده پولیــس ملــی انــاث افغــان در رتب
افــرس ،ســاتنمن و ســاتونکی کــه جدیــدا اســتخدام میشــوند
افــزون بــر معــاش میباشــد.در والیــات کــه اســتخدام طبقــهی
انــاث مشــکل بــوده مبلــغ ( 60000شــصت هــزار افغانــی)
بــرای آن عــده پولیــس ملــی انــاث افغــان در رتــب افــرس،
ســاتنمن ،ســاتونکی کــه جدیــدا اســتخدام میشــوند افــزون
بــر معــاش میباشــد کــه شــامل بادغیــس ،غــور ،هلمنــد،
کندهــار ،کاپیســا ،خوســت ،کــرن ،لغــامن ،لوگــر ،ننگرهــار،
نورســتان ،پکتیــکا ،پکتیــا ،پنجشــیر ،پــروان ،ارزگان ،بغــالن و
زابــل میباشــد.
ایــن مبلــغ پــس از امتــام آمــوزش ابتدایــی قابــل پرداخــت
اســت و محــدود بــه آنعــده منســوبین پولیــس میباشــد کــه
آمــوزش خــود را در تاریــخ  22دســامرب  2016یــا پــس از آن
آغــاز میکننــد.
قومندانــی عمومــی جلــب و جــذب ،مســوول جمــع آوری و
تصدیــق راپورهــا و ارایــهی معلومــات بانکــی ســاتونکی اناثیــه
اســتخدام شــده میباشــد .ریاســت عمومــی پیژنتــون ،مســوول
جمــع آوری و تصدیــق راپورهــا و ارایــهی معلومــات بانکــی
ســاتنمنان و افــرسان اناثیــه اســتخدام شــده میباشــد.
مدیریتهــای پیژنــد و قوماندانیهــای جلــب و جــذب والیــات،
مکلــف بــه ارایــهی راپــور بتاریــخ معینــه کــه در ایــن کــود ذکــر
شــده اســت به بریاســت عمومــی پیژنتــون و قوماندانــی عمومی
جلــب و جــذب بــوده و پــس از تائیــدی و تصدیــق بــه ریاســت
حقــوق بــرش ،امــور زنــان و اطفــال ارائــه میگــردد.
اســناد پرداخــت معــاش امتیــازی بــرای هریــک از دانــش
آمــوزان فــارغ التحصیــل درمــدت  60روز ارائــه گــردد و پــس
از فراغــت یــا امتــام دورهی آمــوزش ،مبلــغ کامــال پرداخــت
می شــود.
فارغــان دانشــگاههای خصوصــی و یــا هــم دولتــی کــه پــس از
فراغــت بــه پولیــس ملــی افغــان ملحــق میشــوند ،نیــز واجــد
رشایــط بــرای اخــذ ایــن امتیــاز شــده میتواننــد.

رصف بــرای یــک بــار قابــل پرداخــت میباشــد.
 -3امتیــاز آمــوزش و پــرورش :ایــن امتیــاز بــه زنــان پولیــس
ملــی افغــان بــرای هزینههــای آمــوزش و پــرورش پرداخــت
میشــود و پــس از امتــام تحصیــل /آمــوزش و یــا زمانــی کــه
زنــان دیگــر در آمــوزش و پــرورش حضــور نداشــته باشــد ،متوقــف
خواهــد شــد.
زنــان پولیــس ملــی افغــان آنانیکــه حــد اقــل مــدت یــک
مــاه در آمــوزش ســپری و اشــراک منــوده انــد مســتحق مبلــغ
( 6000شــش هــزار افغانــی) درهرمــاه ،عــالوه برمعــاش و ســایر
امتیازهــای دیگــر میباشــند .ایــن امتیــاز پــس از امتــام آمــوزش
در مــاه دوم قابــل پرداخــت میباشــد.
زنــان پولیــس ملــی افغــان کــه مــرصوف تحصیــل در پوهنتونهــا
هســتند ،کســانیکه حضــور دارنــد بــه طــور اوســط درجــهی
خــوب دریافــت کننــد (عملکــرد شــان مطابــق معیارها باشــد) در
پایــان سمســر افــزون برمعــاش و ســایر امتیازهــای دیگــر مبلــغ
( 6000شــشهزار افغانــی) ماههانــه مســتحق میشــوند.
ایــن امتیــاز درختــم هــر سمســر قابــل پرداخــت میباشــد.
لیســت پولیــس اناثیــهی ملــی افغــان کــه شــامل ایــن امتیــاز
میگــردد بایــد توســط قوماندانــی عمومــی تعلیــم و تربیــه پیــش
از ارایــه جهــت اخــذ پرداخــت ،تصدیــق گــردد .پرداختهــای
مربــوط بــه سمســر خزانــی کــه در پایــان ســال مالــی قــرار
میگیرنــد بــه دلیــل عــدم توانایــی بررســی مبوقــع منــرات و
حــارضی ،در ســال مالــی آینــده پرداخــت مــی گــردد.
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وزارت امــور داخلــه ســنگ تهــداب لیلیــه انــاث را در ســاحهی
میــدان هوایــی بیناملللــی حامــد کــرزی گذاشــت تــا محصــالن و
منســوبین و محصــالن نیروهــای پولیــس بــا اســتفاده از ایــن لیلیــه،
بــا ســهولت بیشــر بتواننــد ،آموزشهــای مســلکی را فــرا بگیرنــد.
در مراســم تهــداب گــذاری ایــن لیلیــهی انــاث ،شــامری از
مقامهــای حکومتــی ،مقامهــای وزارت امورداخلــه و منســوبین،
کارمنــدان و محصــالن حضــور داشــتند.
در محفــل کــه بهایــن مناســبت درمیــدان هوایــی بیناملللــی
حامــد کــرزی چنــدی پیــش برگــزار شــد ،رییــس عمومــی اداره
هوانــوردی ملکــی ،معیــن پالیســی و اســراتیژی وزارت امــور داخلــه،
معــاون سفیرکشــور آملــان مقیــم کابــل ،رییــس میــدان هوایــی
بیناملللــی حامــد کــرزی و قومانــدان میــدان هوایــی بیــن املللــی
حامــد کــرزی اشــراک داشــتند.
اشــراک کننــدهگان ایــن مراســم در صحبتهــای شــان تهــداب
گــذاری ایــن لیلیــه را یــک گام موثــر در راســتایی آموزشهــای
پولیــس زن عنــوان کــرده ،تأکیــد منودنــد کــه بــا بهرهبــرداری از
ایــن لیلیــه بانــوان محصــل بــا اطمینــان خاطــر میتواننــد بــه
آموزشهــای خــود در ایــن نهــاد ادامــه دهنــد.
مــروه امینــی ،رییــس حقــوق بــرش امــور زنــان و اطفــال
وزارت امــور دخلــه در مــورد ســاخت ایــن لیلیــه گفــت:
«ایــن لیلیــه دارای ســه طبقــه شــامل؛ کودکســتان ،کلــپ
ورزشــی و ســاحه ســبز میباشــد کــه همــه امکانــات و
ســهولتها را دارد».
بانــو امنیــی افــزود کــه ایــن لیلیــه بــه ارزش یــک
اعشــاریه شــش میلیــون یــورو از کمکهــای بالعــوض
بــه همــکاری مالــی کشــور دوســت آملــان ،ســاخته
می شــود .
حکومــت افغانســتان در ســالهای گذشــته بــرای
جــذب بانــوان در صفــوف نیروهــای پولیــس و همچنــان
توانمنــد ســازی پولیــس زن برنامههــای عملــی و جــدی
را برداشــته اســت کــه بــا عملــی شــدن ایــن برنامههــا از
یکســو شــامر نیروهــای پولیــس زن افزایــش یافتــه و
از جانــب دیگــر پولیــس زن نیــز توانایــی الزم را کســب

منــوده اســت.
در حــال حــارض صدهــا بانــو در نهادهــای آموزشــی وزارت امــور داخله
مــرصوف آموزشــیهای مســلکی اســتند و شــامری زیــادی از بانــوان
نیــز پــس از فراگیــری آموزشهــای مســلکی بــه صفــوف نیروهــای
پولیــس پیوســته و در مرکــز و والیتهــا مــرصوف خدمــت بــه مــردم و
جامعــهی خویــش میباشــند.
وزارت امــور داخلــهی کشــور در ســالهای گذشــته دههــا زن را
جهــت آموزشهــای مســلکی بــه کشــور ترکیــه فرســتاد کــه ایــن
زنــان در «اکادمــی پولیــس ســیواس ترکیــه» مهارتهــای الزم جهــت
مقابلــه بــا جرایــم و تأمیــن امنیــت در زمینههــای مختلــف بــرای
هموطنانشــان را آمــوزش دیــده و دوبــاره بــه کشــور برگشــتند.
ســهم و مشــارکت زنــان در صفــوف نیروهــای پولیــس ملــی از
اولویتهــای وزارت امــور داخلــه بهحســاب میآیــد و بــر بنیــاد ایــن
اولویــت ،وزارت امــور داخلــه از هــر فرصــت و امکاناتــی بــرای افزایــش
کمیــت زنــان در صفــوف نیروهــای پولیــس ملــی و همچنــان بلنــد
بــردن ظرفیــت زنــان در صفــوف ایــن نیروهــا اســتفاده خواهــد کــرد.

طی سیمناری در مورد «حقوق بشر وحاکمیت قانون»

برای منسوبین میدان هوایی بینالمللی
حامدکرزی ،آگاهیدهی صورت گرفت
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ســیمنار ســه روزهی آگاهیدهــی کــه تحــت عنــوان «حقــوق
بشــر و حاکمیــت قانــون» از ســوی مدیریــت عمومــی تعلیــم و
تربیــه ریاســت حقــوق بشــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور
داخلــه بــرای  2۷تــن از منســوبین میــدان هوایــی بیــن المللــی
حامــد کــرزی برگــزار گردیــد.
در ایــن ســیمنار روی مســایل رعایــت حقــوق بشــر ،ارزشهــای
حقــوق بشــر ،نهادینــه شــدن و مفــاد حقــوق بشــر در جامعــه و
همچنــان حاکمیــت و رعایــت قانــون در جامعــه بــرای اشــتراک
کننــدهگان بــه صــورت مفصــل آگاهیدهــی صــورت گرفــت.
از ســویی دیگــر چگونهگــی برخــورد پولیــس بــا مــردم هنــگام
اجــرای وظیفــه و مســوولیتپذیری پولیــس در برابــر جامعــه
از دیگــر مــواردی بــود کــه بــرای اشــتراک کننــدهگان ایــن
ســیمینار از ســوی مربیــان توضیــح داده شــد.
موجودیــت پولیــس زن در صفــوف نیروهــای پولیــس از مــوارد
دیگــر بــود کــه روی اهمیــت آن بحــث صــورت گرفــت و
اشــتراک کننــدهگان ایــن ســیمنار از آن مســتفید شــدند.
در مراســم اختتامیــهی ســیمینار یــاد شــده مــروه امینــی،
رییــس حقــوق بشــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه
پیرامــون اهمیــت ســیمینار صحبــت نمــوده گفــت کــه همچــو
ســیمینارها در راســتای ارتقــای ظرفیــت و حاکمیــت قانــون
نقــش ارزنــده دارد.
بانــو امنینــی بــه رعایــت نمــودن قوانیــن عســکری در وظایــف
محولــه و بــر خــورد انســانی بــا مــردم نیــز تأکیــد کــرد.

رییــس حقــوق بشــر ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه،
نیروهــای پولیــس ملــی بــه ویــژه زنــان پولیــس را قهرمانــان
واقعــی کشــور عنــوان کــرده بــر نقــش آنــان در جهــت تطبیــق
قوانیــن نافــذه کشــور تأکیــد کــرد.
او بــه زنانــی کــه در صفــوف نیروهــای پولیــس وظیفــه اجــرا
میکننــد ،اطمینــان داد کــه همــه حقــوق قانونیشــان بــه
وقــت و زمــان معیــن پرداخــت خواهــد شــد.
در همیــن حــال مــل پاســوال محمــد عثمــان جانبــاز ،قومنــدان
میدانهوایــی بینالمللــی حامدکــرزی کارکــرد پولیــس انــاث
را در میــدان هوایــی بینالمللــی حامــد کــرزی ارزنــده عنــوان
کــرده گفــت کــه آنــان در بخشهــای مختلــف چــون ،چــک
ویــژه ،تاشــی و بخشهــای دیگــر مصــروف خدمتگــذاری
هســتد.
آقــای جانبــاز تأکیــد کــرد کــه موجودیــت زنــان در صفــوف
نیروهــای پولیــس نهتنهــا یــک ارزش ،بــل یــک ضــرورت مبــرم
در جامعــهی افغانســتان اســت ،زیــرا بــه گفتــهی او در صورتــی
کــه یــک زن در چــک ویــژه یــا تاشــی وظیفــه اجــرا میکننــد،
مــردم بــه ویــژه زنــان بــا اطمینــان خاطــر بــه پولیــس اعتمــاد
میکننــد.
در پایــان ایــن ســینار ســهروزه بــرای اشــتراک کننــدهگان
تصدیقنامــه توزیــع گردیــد.
گفتنــی اســت کــه ایــن ســیمینار بــه تاریــخ  13۹۹/۷/15آغــاز
و بــه تاریــخ  13۹۹/۷/1۷خاتمــه یافــت.

43

خ
ب
نی
شع
ا
روم

پولیس زن
44

زما بیرغ خو له رنګونو جوړ دی
ته یې دا تور رنګ د وحشت رنګ بولې؟
ماته سکون د تورې شپې راکوي
هغه هغو تیارو ته ورته دی چې
زما ډیوې سرتګې پکښې بلې او زړه مې پکښې ساه اخيل
هر رګ پکښې پنا اخيل
هغه تور رنګ د هغه ماخام رنګ ته ورته ده
چې زه مې د خپل مین الرې پکښې څارم
له هغو تیارو جوړ دې په هغه تیارو کې چې زه او جانان مینه
کوو
او همیشه خربه سپینه کوو
دغه الوان رنګ چې ته یې جنګ بولې
او رسې خونکارې وینې ښکاري
خو نه نه داسې نده
هغه زما د سورکو شونډو جوړ دی
هغه زما د ګالب زړه رنګ لري
هغه د هغې مینې رنګ دی چې بیګاه مې راته مور راکړه
او د زیارت ها نڅاګره جنډه
دغه زرغون رنګ لکه زما پیغلتوب
لکه زما پرسلنۍ سرتګې
لکه زما د مین شنه او ترینه غیږه
لکه په شنو پاڼو کې د باران څو څاڅکي
شعر د شفیقه خپلواک
لکه د خدای زړه سوی
لکه لطیف حسن
زما بیرغ زما پلو کې راشین
شفیقه خپلواک

سوله

موســم د مني دی خــو ته په کې ســپرلــی راولــــه
سولې زین کړی د ګل ګل مینې نیلی راوله

زمـــونږ ســندرې سـاندې ساندې چیغې چیغې د ویر
رس ولۍ راوله
په کې جوهر د خوشحالۍ په ُ

نه چې پردی يش په پردي وطن کې ورک يش رانه

د مــور وطـن واوره نـاره وایي اللی راوله

د ملــر قاصد ویل چې شپې مو سـپینې سـپینې راځي

سپوږمۍ د امن ته د ستورو هر کلی راوله

په ســــرو سـکروټو کې روانې اوبه وینم په خـــوب
د ګالبـــونـو د نـرګـسو بـوزغلــی راولــه

ســـــېـل د باګــرام د بلبـالنــــــو دې کابل ته راځــي
خپل اباســین ته تــږی تــږی کابلــی راوله

پــــر پـاڼه پـاڼه یـــې کاروان لیـــکي افـغانه غــــزل
و خړو دښتو ته د رسه غاټول ټولی راوله

پیر محمد کاروان

ســوې چغې دي ،جګړې ته خلک ګوري
د بدرنګ مال فتوې ته خلک ګوري
دا اوبه نه دي صاحبه! دې لښــتي کـــــې
بس د وینې اندازې ته خلک ګوري
دغــې ښــار کې خلک واړه مظلومان دي
د الله ج رحم کعبې ته خلک ګوري
د وحشــي الس ټوپک دی ،خور یې ويل
دې میراتې منظرې ته خلک ګوري
دلـتــه ال هـــم د بــاور فضـــا ته طمــعـې
ځار د قطر فېصلې ته خلک ګوري
مړی ګوري په تابوت کې اوښکې شامري
امېل! رصف جنازې ته خلک ګوري

)اوښکه امېل(
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جرقههاى آه من ستاره ريز میشود
شب است و شعر میزند رشر به لحظههاى من
ز شوق شانه میكشد به رشته صداى من
چه آتىش است واعجب كه آب میدهد مرا
و عطر روح میدمد به پيكر هواى من
ندانم از كدام كوه ،كدام كوه آرزو
نسيم تازه میوزد به فصل انتهاى من
ز ابر نور میرسد چنان زالل روشنى
كه نيست حاجتى دگر به اشكهاىهاى من
جرقههاى آه من ستاره ريز میشود
به عرش النه میكند كبوتر دعاى من
رسشك بيخودانه ام به خط خط كتاب او
نگاه كن چه ىب بهانه میچكد خداى من
ز حرف حرف دفرتى ز واژه واژه محرشى
قيامتى رسيده از سكوت ديرپاى من
مخر ،مدر ،حرير وهمى مرا كه خوشرتم
به شب كه شعر میزند رشر به لحظههاى من
نادیه انجمن

بازی برای این شب دیرین نشانه شد
این شب به خانه ماند و سحر بی ترانه شد
بنگر دقیقه هایی خیالی صبحگاه
در بی تفاوتی نگاهم فسانه شد
خورشید توکه آیت یک بامداد بود
آواره شد چو آب و به خاکی روانه شد
دلتنگ روز های پر آوازۀ تو ام
پودم به تار هستی تو عاشقانه شد
از خود برآ که دخرت خورشید میرسد
جغرافیای تیرۀ من  ،شب زخانه  ،شد
جغرافیای تنگ من ای آشیان غریب
هر کس برای داشتنت آب و دانه شد
رودابه های عاشق تو بی نفس شدند
رستم اسیر چاه برادر شبانه شد
ای کوچه های مطلق بی انتها و دور
دیدید نا امیدی تان بیکرانه شد؟
یک دست روز های مرا رسد میکند
باغم ز فتنه های ترش بی جوانه شد
یک دست ریشه های مرا خشک میکند
آن ریشه ها که سبزی باغ زمانه شد
آن ریشه ها که نام مرا برد تا فلک
آن ریشه ها که هستی من را ترانه شد
در بُود های دُور من از بودنم شکفت
او هست های دیر مرا آشیانه شد
***
باور منیکنم که فراموش گشتهام
وقتا که او به هستی من جاودانه شد
حمیرا نکهت دستگیرزاده

سال دوم* شماره  * 13عقرب 1399

شهر برمن تنگ شد آهنگ صحرا میکنم
روی صحرا را زاشک خویش دریا میکنم
در گلستانی که بر یاد رخت خوانم غزل
بلبالن را بر نوای خویش شیدا میکنم
نیستم زاغ و زغن تا مایل سفلی شوم
من هامی اوج قدسم میل باال میکنم
رسو چون قدی فرازد در میان بوستان
من خیال قامت آن رسو باال میکنم
من که مخمور نگاهی نرگس مست تو ام
کافرم گر التفات جام و ساغر میکنم
قامتت رسو و رخت گل زلف سنبل غنچه لب
من متاشای گل و گلشن در این جا میکنم
آه؛ ای غم نامه ما را نخواندی از غرور
گر من از بهر تو صد مکتوب انشآ میکنم
محجوبه هروی

دخرت خورشید
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ام املؤمنیــن حــرت عایشــه رضــی اللــه عنهــا د حــرت ابــو بکــر صدیــق رضــی اللــه عنــه لــور ،د نبــوت پــر څلــورم کال
چــې د  ۶۱۳عیســوي کال رسه یــې ســمون درلــود پــه مکــه معظمــه کــې د ابــو بکــر صدیــق رضــی اللــه عنــه پــه کــور کــې
ســرګې روڼــې کــړې.
مــور یــې ام رمــان رضــی اللــه عنهــا چــې اصــي نــوم یــې زینــب و نومیــده .ام رمــان رضــی اللــه عنهــا لــه لومړنیــو مســلامنانو
څخــه ده ،د یــو روایــت لــه مخــې د رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم پــه ژونــد کــې د هجــرت پــه شــپږم کال وفــات شــوې ده.
عائشه رضی الله عنها هغه پاکه او جنتي ښځه ده ،چې قرانکریم ددې دې پاکۍ په اړه شاهدي ورکړې ده.
ام املومنیــن عائشــه رضــی اللــه عنهــا پــه قــوم قریشــه او پــه قریشــو کــې د تیــم بــن مــره قبیلــې تــه منســوب وه .دغــه قبیلــه
پــه لــوړو اخالقــو ،شــجاعت ،مېړانــې ،کــرم ،ســخاوت ،لــه مســکینانو او همســایه ګانــو رسه پــه مرســته کولــو مشــهوره وه.
د عائشــه رضــی اللــه عنهــا پــالر ابــو بکــر رضــی اللــه عنــه نــه یــوازې دا چــې د خپــل قــوم مــرش و؛ بلکــې د ژونــد لــه پیــل
څخــه د لــوړو اخالقــو او خاصــو څانګړتیــاوو خاونــد و .یــو ورځ عمــرو بــن عــاص رضــی اللــه عنــه د نبــی کریــم صــل اللــه علیــه
وســلم څخــه پوښــتنه وکــړ ،چــې ای د اللــه جــل جــال لــه رســوله!
پــه نارینــه وو کــې څــوک درتــه ډېــر ګــران دی؟ رســول اللــه صــل
اللــه علیــه وســلم وفرمایــل :د عائشــې پــالر ،یعنــې ابوبکــر رضــی
اللــه عنــه.
عائشــه رضــی اللــه عنهــا چــې صدیقــه بنــت صدیــق ده ،لــه
کوچنیــوايل څخــه د خپــل پــالر پــه شــان مســلامنه وه او یوازینــۍ
ځوانــه ښــځه وه ،چــې د نبــی اکــرم صــل اللــه علیــه وســلم رسه یــې
د نــکاح رشف پــه برخــه شــوې دی .د اســالمي امــت پــه ټولــو ښــځو
کــې ددې پــه شــان عاملــه او فاضلــه ښــځه نشــته ،پــه علــم او پــوه
کــې یــې ســاری نــه درلــود .جربائیــل علیــه ســالم د رســول اللــه
صــل اللــه علیــه وســلم پــه واســطه ســالم پــر ویلــی دی او عائشــې
رضــی اللــه عنهــا ځــواب ورکــړی دی.
عائشــه رضــی اللــه عنهــا فرمایــي :رســول اللــه صــل اللــه علیــه
وســلم راتــه وویــل ،چــې د خدیجــې رضــی اللــه عنهــا لــه وفــات
څخــه وروســته مــې درې وارې پــه خــوب لیدلــې یــې! جربائیــل
علیــه ســالم د شــنو ورېښــمو پــه یــوه ټوټــه کــې ســتا عکــس راتــه
راوړ او راتــه یــې وویــل:
( هذه زوجتک فی الدنیا واالخرة ) ترمذي
یعنې دا په دنیا او اخرت کې ستا مېرمن ده.
د خدیجــې رضــی اللــه عنهــا لــه وفــات څخــه وروســته رســول اکــرم
صــل اللــه علیــه وســلم ډېــر غمجــن و ،د عثــامن بــن مظعــون
مېرمنــې خولــه بنــت حکیــم رضــی اللــه عنهــا د رســول اللــه صــل
اللــه علیــه وســلم د غــم د کمولــو پــه خاطــر عــرض وکــړ ،چــې
واده وکــړه ،د ســوده رضــی اللــه عنهــا او عائشــې رضــی اللــه عنهــا
نومونــه یــې ورتــه وویــل :رســول اکــرم صــل اللــه علیــه وســلم ورتــه
وویــل چــې والړه شــه او د حــرت ابــو بکــر رضــی اللــه عنــه رسه
پــه دې اړه خــربې وکــړه ،خولــه بنــت حکیــم رضــی اللــه عنهــا د
عائشــې رضــی اللــه عنهــا مــور ام رمــان رضــی اللــه عنهــا تــه ورغلــه ،ابــو بکــر رضــی اللــه عنــه هــم خــرب او رايض شــو ،عائشــې
رضــی اللــه عنهــا تــه د رســول اکــرم صــل اللــه علیــه وســلم رسه د نــکاح رشف پــه برخــه شــو.
د رسول اکرم صل الله علیه وسلم تر رحلت وروسته:
د نبــی کریــم صــل اللــه علیــه وســلم تــر رحلــت وروســته عائشــه رضــی اللــه عنهــا پــه خپلــه کوټــه کــې د رســول اکــرم صــل

اللــه علیــه وســلم د قــرب رسه اوســېدله .د رســول اکــرم صــل اللــه علیــه وســلم صحابــه ،چــې بــه کــوم مشــکل رسه مــخ شــول،
د عائشــې رضــی اللــه عنهــا څخــه بــه یــې پوښــتنه کولــه .حــرت عمــر رضــی اللــه عنــه او حــرت عثــامن رضــی اللــه عنــه
دواړو د خالفــت پــه دورانونــو کــې د عائشــې رضــی اللــه عنهــا او نــورو امهــات املؤمنینــو ډېــر درنــاوی کاوه .عائشــه رضــی اللــه
عنهــا د لــوړ مقــام ،زیــات علــم ،ذهــد او تقــوا درلودنکــې وه ،د دنیــوي نعمتونــو یــې هیــڅ پــروا نــه درلــوده ،تهجــد ملونــځ یــې
همیشــه کاوه ،څــو وارې حــج تــه تللــې وه او ډېــر زیــات ســخاوت یــې درلــوده .د قرآنکریــم تفســیر ،حدیــث او فقــه یــې تــر
هرچــا ښــه زده وه ،پــه شــعر او د عربــو پــه شــجره کــې یــې هــم زیــات معلومــات درلــوده.
امــام بغــوي رحمــة اللــه علیــه فرمایــي :د حــرت عائشــې رضــی اللــه عنهــا یــو څــو خصوصیــات داســې دي کــوم چــې ددې
څخــه عــالوه بلــې ښــځې تــه نــدي نصیــب شــوي او حــرت عائشــه رضــی اللــه عنهــا بــه هــم ( بــه طــور د تحدیــث بالنعمــة )
دا شــیان پــه فخــر رسه بیانــول:
۱ـ د نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم پــه نــکاح کــې د راتلــو مخکــې جربائیــل امیــن علیــه ســالم پــه یــوه وېښــمینه ټوکــر
کــې زمــا تصویــر راوړی ،نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم تــه راغلــی او ورتــه یــې وفرمایــل چــې دا ســتا پــه دنیــا او اخــرت
کــې بــی بــی ده.
۲ـ نبي کریم صل الله علیه وسلم ددې څخه ماسوا د بلې پېغلې انجلۍ رسه نکاح نه ده کړې.
۳ـ د نبي کریم صل الله علیه وسلم وفات ددې په غیږ کې وشو.
۴ـ د نبي کریم صل الله علیه وسلم دفن د حرت عائشې رضی الله عنها په کور کې وشو.
۵ـ پــر نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم بــه هغــه وخــت هــم وحــي
نازلیــده چــې د حــرت عائشــې رضــی اللــه عنهــا رسه بــه پــه یــوه
بړســن کــې وو ،بلــې یــوې بــی بــی تــه دا خصوصیــت نــه دی
حاصــل شــوی.
۶ـ د آســامن څخــه ددې برائــت ،پاکــي او عفــت لپــاره لــس آیتونــه
نــازل شــوي ( .پــه ســورة نــور)
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د احادیثو روایت:
حــرت عائشــه رضــی اللــه عنهــا یــو لــه هغــو بیبیانــو څخــه هــم
ده ،چــې پــه زر ګونــو احادیــث یــې د رســول اللــه صــل اللــه علیــه
وســلم څخــه روایــت کــړي دي .د حــرت عائشــې رضــی اللــه
عنهــا فقیهانــه او عاملانــه تحقیقــات او فاضالنــه تقریــر پــه لیــدو
بانــدې حــرت موســی بــن طلحــه رضــی اللــه عنــه فرمایــي :مــا د
حــرت عائشــې رضــی اللــه عنهــا څخــه زیاتــه فصیحــه او بلیغــه
نــه ده لیدلــې ( .راوه ترمــذي ) د فقهــې پوهــې او اســتنباط د قوت
ترڅنــګ د رســول اکــرم صــل اللــه علیــه وســلم څخــه د احادیثــو
د روایــت لــه مخــې حــرت عائشــه رضــی اللــه عنهــا څلــورم مقــام
لــري ،چــې د نبــي صــل اللــه علیــه وســلم څخــه یــې ( ) ۲۲۱۰
احادیــث رانقــل کــړي دي ،چــې لــه دې جملــې څخــه ( ) ۲۸۶
پــه بخــاري او مســلم کــې راغــي ،چــې (  ) ۱۷۴یــې متفــق علیــه
(  ) ۵۴یــوازې پــه بخــاري او (  ) ۵۸یــوازې پــه مســلم کــې ثبــت
دي .پاتــې یــې پــه نــورو کتابونــو کــې روایــت شــوي دي.
وفات یې:
حــرت عائشــه رضــی اللــه عنهــا د رســول اللــه صــل اللــه علیــه
وســلم د رحلــت څخــه وروســته ډېــر وخــت ژونــدی وه .د ۵۸
لېږدیــز ســپوږمیز کال د روژې پــه مبارکــه میاشــت کــې ناروغــه او
د روژې پــر  ۱۷مــه د ســې شــنبې پــه شــپه پــه مدینــه منــوره کــې
د  ۶۶کلونــو پــه عمــر وفــات شــوه .د جنــازې ملونــځ یــې د حــرت ابــو هریــرة رضــی اللــه عنــه پــه امامــت اداء شــو او د وصیــت
مطابــق د شــپې لخــوا د ورېرونــو قاســم بــن محمــد ،محمــد او عبداللــه بــن عبدالرحمــن رضــی اللــه عنــه او خورییانــو عبداللــه
او ُعــروه بــن زبیــر رضــی اللــه عنــه پــه الســونو پــه جنــت البقیــع کــې خــاورو تــه وســپارل شــوه.

47

برای کارمندان شماری ازحوزههای
امنیتی پولیس کابل ،در زمینهی مسایل
حقوق بشری آگاهی دهی صورت گرفت

پولیس زن
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ریاســت حقــوق بــرش ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امور داخلــه ،جهت
رعایــت مســایل حقــوق بــرشی در قطعــات ،جزوتامهــا و حوزههــای
امنیتــی پولیــس کارکردهــای ایــن ارگان را مــورد ارزیابــی و نظــارت
قــرار داده اســت.
در بررســیهای کــه هیــأت ریاســت حقــوق بــرش ،امــور زنــان و
اطفــال وزارت امــور داخلــه از حوزههــای امنیتــی پولیــس داشــته
انــد ،اقدامهــا و عملکردهــای بخشهــای حقــوق بــرشی و زنــان در
ایــن حوزههــای امنیتــی را مــورد بررســی و نظــارت قــرار داده انــد.
مــروه امینــی ،رییــس حقــوق بــرش ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور
داخلــه بــه مجلــهی پولیــس زن درخصــوص نظــارت از حوزههــای
امنیتــی پولیــس گفــت « :افــزون بــر ایــن کــه از جزوتامهــای
نیروهــای امنیتــی در والیتهــا نظــارت داشــته انــد ،تــا کنــون
دوازده حــوزهی امنیتــی پولیــس در شــهر کابــل را نیــز مــورد ارزیابــی
و نظــارت قــرار داده انــد».
خانــم امینــی افــزود کــه موضوعــات حقــوق بــرشی ،نقــض حقــوق
بــرش و همچنــان مســایل مربــوط بــه کــودکان و رســیدهگی بــه
قضایــای خانوادهگــی کــه از طریــق آمریتهــای حــل مشــکالت
خانوادهگــی کــه در هــر حــوزهی پولیــس فعالیــت دارنــد رســیدهگی
صــورت گرفتــه را مــورد ارزیابــی قــرار داده و بــه اســاس آن
پیشــنهادهای نیــز بــه کارمنــدان ایــن حوزههــا داده شــده اســت
تــا بــا اســتفاده از راهکارهــای ماننــد پالیســی جنــدر ،پالیســی منــع
آزار و اذیــت ،بــه قضایــای خانوادهگــی بــه صــورت بهــر رســیدهگی

مناینــد.
رییــس حقــوق بــرش ،امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه ترصیــح
کــرد کــه بخشــی دیگــر از نظــارت شــان از جزوتامهــا ،قطعــات و
حوزههــای امنیتــی پولیــس ،آگاهیدهــی در رابطــه بــه مســایل
ابتدایــی حقــوق بــرشی بــه نیروهــای پولیــس در حوزههــا و قطعــات
پولیــس ،بــه هــدف تأمیــن حقــوق زنــان پولیــس اســت .تــا نقــض
حقــوق بــرشی در ایــن ارگانهــا صــورت نگیــرد.
او گفــت کــه تیــم کاری ریاســت حقــوق بــرش ،امــور زنــان و اطفــال
وزارت امــور داخلــه در بررســیها و نظــارت خــود کــه از جزوتامهــا،
قطعــات پولیــس و حوزههــای امنیتــی داشــتند ،بــرای پولیــس اناثیــه
آگاهیهــای الزم را در زمینــهی ایــن کــه هــرگاه مــورد خشــونت و
یــا آزار و اذیــت قــرار میگیرنــد ،چگونــه میتواننــد بــا اســتفاده از
طرزالعمــل رســیدهگی بــه شــکایات از حقــوق خــود دفــاع مناینــد.
بانــو امینــی بابیــان ایــن کــه زنــان پولیــس بهــر بــه قضایــای
خانوادهگــی رســیدهگی کــرده میتواننــد ،ترصیــح کــرد کــه
بررســیهای تیــم ارزیابــی و نظــارت ریاســت حقــوق بــرش ،امــور
زنــان و اطفــال وزارت امورداخلــه از حوزههــای امنیتــی ،نشــان
داده کــه خانوادههــای کــه جهــت حــل قضایــای خــود بــه پولیــس
مراجعــه کــرده انــد ،هنگامــی کــه یــک پولیــس زن بررســی قضیــهی
آن خانــواده را بــه دوش داشــته ،بــه راحتــی مســایل خــود را بــا او در
میــان گذاشــته و قضیــه بــه آســانی حــل و فصــل شــده اســت.

گمنامی از جنس لطافت و صبر؛

نگاهی به وضعیت زندهگی زنان روستایی
فاطمه فیضی
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زنــان نقــش مهمــی در خانــواده و جامعــه دارد .آنــان بــا توجــه بــه
ایــن نقــش مهمــی كــه در خانــواده دارنــد میتواننــد از محورهــای
مهــم توســعه محســوب شــوند .بــا توجــه بــه واقعیتهــای ملموســی
كــه وجــود دارد زنــان از موقعیــت نامطلوبــی در ســطح جامعــه
برخوردارنــد .تفــاوت در دســتمزد كارمســاوی بــا مــردان و حتــی
گاهــی عــدم توجــه بــه كاری كــه آنهــا انجــام میدهنــد از مشــكالت
عمــده بــه شــامر میــرود.
بهخصــوص زنــان روســتایی كــه زندهگیشــان بــا طلــوع اولیــن
اشــعههای آفتــاب رشوع شــده و شــب ،جــز آخریــن افــرادی
اســت كــه بــه رختخــواب مــیرود .زنــان روســتایی كــه بــه خاطــر
دوربــودن از جنجالهــای شــهر ،همیشــه گمنــام باقــی میماننــد.
در ایــن بیــن زنــان شــهری هســتند كســانی كــه داعیــه حــق دارنــد
و بــرای رســیدن بــه آن مبــارزه میكننــد .امــا معیــار بــرای ایــن
مبــارزان حقــوق زنــان همیشــه زنــان شــهر بــوده اســت زنانــی كــه
همیشــه در حــوزه زندهگــی آنــان قــرار دارد .امــا زنــان روســتایی ،بــه
خاطــر اینكــه دور از دیــد ایــن منتقدیــن جامعــۀ زنــان قــرار دارنــد،
فرامــوش شــدهاند .زنانــی كــه بــه جــرأت میتــوان گفــت تأثیــر
بیشتــری بــر اقتصــاد و توســعه كشــور دارنــد .زنانــی كــه در واقــع
هــم مــادر انــد و هــم خانــم خانهانــد و هــم كمكخــرج خانــواده
هســتند .ایــن زنــان عــالوه بــر وظیفــه مادربــودن و رســیدهگی بــه
كارهــای خانــه ،یــك كار جانبــی بــرای كمــك بــه اقتصــاد خانــواده
دارنــد .اكــر ایــن زنــان دارای مهارتهایــی هســتند .ایــن زنــان
نقــش برجســتهای در تولیــد صنایــع دســتی دارنــد .امــا مشــكالت
ایــن زنــان كمــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و بــه آنهــا پرداختــه
شــده اســت.
زنــان روســتایی نقشــی مهــم در اقتصــاد خانــواده دارد .امــا در
بســیاری از مــوارد كار آنهــا بــه حســاب منیآیــد و در نظرســنجیها
مشــاهده میشــود كــه اكــر زنــان روســتایی را بیــكار معرفــی
میكننــد .بــا آنكــه آنهــا در كار كشــاورزی و نگهــداری حیوانــات
همپــای مــردان كار و فعالیــت میكننــد .بــه خاطــر اینكــه بــه آنهــا
دســتمزدی تعلــق منیگیــرد ،كارشــان بــه حســاب منیآیــد.
همچنــان نتیجــهی كارشــان در بســیاری از مــوارد بــه خاطــر اینكــه
مختلــط بــا مــردان اســت بــه پــای مــردان حســاب میشــود .زنــان
روســتایی نقــش بســیار بــارزی هــم در تولیــد صنایــع دســتی ماننــد
قالیــن و گلیــم دارنــد .هرنهایــی ماننــد دوزندهگــی نیــز از منابــع
درآمــد آنهــا بــه شــامر مــیرود .امــا هیــچ كــدام آنهــا بــه حســاب
یــك شــغل برایشــان مطــرح منیشــود.
زنــان روســتایی چــه از جهــت كار و درآمــد و چــه از لحــاظ پرداخــن
بــه حقــوق زنــان ،جــز فراموششــدگان هســتند .وزارتهــای
مربــوط ماننــد وزارت امــور زنــان فعالیتهــای شــان بیشتــر بــه
شــهرها معطــوف اســت و در روســتاها بــه دالیــل مختلــف كمــر
فعالیــت دارنــد .آنهــا بــه دلیــل جــو حاكــم بــر جامعــه و كمبــود
امكانــات ،و بعضــاً مشــكالت اقتصــادی بــه آموخــن ســواد توجــه
چندانــی ندارنــد .البتــه ایــن مشــكل تنهــا مختــص بــه زنــان نیســت

و مــردان روســتایی هــم از ســواد كمــی برخوردارنــد و تعــداد كمــی از
آنــان ممكــن اســت باســواد باشــند .یكــی از مســایلی كــه دولتهــا
در كشــورهای توســعهنیافتهای ماننــد افغانســتان بایــد بــه آن توجــه
کننــد؛ توســعه روســتاها اســت .چــرا كــه اقتصــاد ایــن كشــورها بــر
كشــاورزی و محصــوالت آن اســتوار اســت .در ایــن میــان زنــان بــه
عنــوان یكــی از عوامــل پنهــان در اقتصــاد كشــاورزی ،ســهم بزرگــی
از متــام نیــروی انســانی مــورد رضورت در كشــاورزی را تشــكیل
میدهــد .زنــان روســتایی چــه بــه صــورت مســتقیم و چــه غیرمســتقیم
در تولیــد محصــوالت دامــی ،زراعتــی و صنایعدســتی بخــش قابــل
مالحظــهای از نیــروی كار را تشــكیل میدهــد .امــا در غالــب مــوارد
همچنــان فعالیــت آنهــا بــه حســاب نیامــده و حتــی در مــواردی كــه
پژوهشــی در ایــن مــورد صــورت گرفتــه اســت توجــه چندانــی بــه
زنانــی كــه از پشــت پردههــا و دیوارهــای ضخیــم بــه اقتصــاد كشــاورز
كمــك میكننــد ،صــورت نگرفتــه اســت .زنــان بخــش اعظمــی از
نیــروی كار بــرای ایجــاد تحــول و انرژیــی پنهــان بــرای پیشرفــت
اقتصــاد روســتایی هســتند .آنهــا در تولیــد مــواد غذایــی و لبنــی
نقــش اساســی دارنــد.
زندهگــی واقعــی و ســنتی را بــا معیارهــای زیبایــی و اصالــت را هــم
میشــود در بیــن ایــن زنــان دیــد .البتــه آمــاری كــه از ســهم زنــان
در تولیــد روســتایی بســیار كمــر از آنچــه كــه هســت ارایــه و دیــده
میشــود .زنــان روســتایی بــه دلیــل جامعــه مردســاالر هنــوز در
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گوشــۀ تنهایــی خــود بــه فعالیــت میپردازنــد و از كارهــای گروهــی
فاصلــه دارنــد .امــا میتــوان گفــت كــه نقــش زنــان روســتایی در
توســعه روســتا بســیار پررنــگ اســت .دولــت بــرای ایــن كــه بتوانــد
بــه توســعه روســتایی كــه یكــی از رضوریــات كشــورهایی ماننــد
افغانســتان اســت كــه اقتصــادش بــر پایــه كشــاورزی اســتوار اســت؛
بایــد در قســمت توامننــدی زنــان روســتایی برنامههایــی را روی
دســت گیــرد.
توامننــدی زنــان روســتایی مــا را بــرای توســعه روســتا كمــك خواهــد
كــرد كــه توســعه روســتا مســاوی اســت بــا توســعه اقتصــادی كــه بــر
كشــاورزی بنــا شــده اســت .فعالیتهــای زنــان نقــش مهمــی در
افزایــش رفــاه خانــواده دارد كــه از پیامدهــای مهــم رفــاه خانــواده
میتــوان بــه بهرشــدن وضعیــت بهداشــت ،جلوگیــری از مهاجــرت
بــه شــهرها ،وضعیــت بهــر تغذیــه در خانــواده ،افزایــش ســواد
و بــاال رفــن منزلــت اجتامعــی خانوادههــای روســتایی اســت.
بــا اینكــه نقــش زنــان در تولیــد و اقتصــاد روســتا بســیار مهــم
اســت امــا آنهــا از پایــگاه اجتامعــی خوبــی برخــوردار نیســتند.
بهخصــوص در مناطــق دوردســت روســتایی از كمریــن حقــوق و
آمــوزش بیبهــره هســتند .بنابرایــن بایــد بــه زنــان و نقــش آنهــا
در اقتصــاد و پیشرفــت اقتصــاد توجــه خــاص صــورت بگیــرد تــا
زنــان بــه اهمیــت و جایــگاه خــود در اجتــامع پیبربنــد و دیگــر ایــن
كــه بتواننــد در كنــار افزایــش تواناییهــای خــود بــه ضعفهــای
فنــی خــود پــی بربنــد و بــرای ارتقــا آن تــالش كننــد و همچنــان
بــه اهمیــت آمــوزش واقــف شــده و ســعی و تــالش كننــد تــا بتواننــد
بــا افزایــش تواناییهــای خــود بــه جایــگاه اصلــی خــود در جامعــه
نزدیــك شــوند .البتــه توجــه بــه ایــن امــر بســیار حســاس اســت ،بــا
وجــود اینكــه ایــن امــر بســیار مهــم و حیاتــی اســت امــا انجــام
آن نیــز نیــاز بــه یــك برنامهریــزی كامــل دارد .بــا توجــه بــه اینكــه
جامعــۀ روســتایی یــك جامعــۀ مردســاالر اســت و نســبت بــه جامعــۀ
شــهری ســنتیتر اســت؛ پــس بایــد ایــن برنامــه بــا حساســیت
خــاص انجــام شــود تــا باعــث بــه وجــود آمــدن تشــنج و بیاعتــامدی
مــردان روســتایی بــه برنامههــای توســعهای نشــود .بــرای ایــن
منظــور نیــاز اســت تــا در جوامــع روســتایی فرهنگســازی شــود و
همچنــان ســطح آگاهــی مــردم بــاال بــرده شــود .تــا ایجــاد و طــرح
ایــن گونــه برنامههــا باعــث تحریــك عصبیتهــای مختلــف در آن

جوامــع نشــود.
در بســیاری از مــوارد زنــان روســتایی خانــهدار بــه عنــوان جمعیــت
غیرفعــال بــه شــامر مــیرود .در حالیكــه آنهــا بخــش بزرگــی از
جوامــع روســتایی را تشــكیل میدهنــد كــه در بخشهــای مختلــف
فعــال هســتند .زنــان روســتایی منونههــای بســیار خوبــی از جمعیــت
فعــال در كشــور هســتند .آنهــا از صبــح علیالطلــوع رشوع بــه
فعالیــت میكننــد و تــا پاســی از شــب همچنــان بــه فعالیــت ادامــه
میدهنــد .فعالیتهــای آنــان از كارهــای خانــه گرفتــه ،تــا تربیــت
فرزنــد ،كمــك بــه شــوهر ،نگهــداری از مواشــی ،تولیــد لبنیــات،
تولیــد صنایــع دســتی را در بــر میگیــرد .امــا فعالیتهــای آنــان
همچــون خودشــان كمــر بــه چشــم میآیــد .فرهنــگ جوامــع
ســنتی طــوری اســت كــه زنــان بــه عنــوان اعضــای پشــت پــرده در
جامعــه هســتند .آنهــا فعالنــد در عیــن اینكــه نامــی از آنهــا بــرده
منیشــود یــا اینكــه آنهــا را بــه عنــوان اعضــای تأثیرگــذار در جامعــه
منیشناســند و یــا كمــر میشناســند .زنــان روســتایی بــه خاطــر
اینكــه موانــع زیــادی بــر رس راه آنهــا قــرار دارد از فعالیتهــای
اجتامعــی و دیدهشــدن در جامعــه دور ماندهانــد.
از جملــه موانعــی كــه رس راه همــه زنــان و بیشتــر زنــان روســتایی
قــرار دارد؛ پایینبــودن ســطح ســواد كــه منجــر میشــود بــه عــدم
اعتــامد بــه نفــس ،احســاس حقــارت و كنارهگیــری از فعالیتهــای
جمعــی ،زیادبــودن كارهــای داخــل خانــه مثــل تعــدد فرزنــدان،
زیادبــودن كارهــای خانــه ،رســیدهگی بــه حیوانــات ،پرداخــن بــه
یــك كار دســتی در قســمت موانــع خانوادهگــی میتــوان بــه مــوارد؛
كمبــودن آگاهــی اعضــای خانــواده در رابطــه بــا نحــوه رفتــار بــا زنــان
و دخــران ،باورهــای ســنتی و منفــی نســبت بــه زنــان ،عــدم اعتــامد
بــه توانایــی آنهــا ،عــدم اختیــار زنــان بــرای تصمیمگیــری در مــوارد
مختلــف ،قابــل ذكــر اســت.
در مــورد موانــع اجتامعــی هــم میتــوان بــه مــواردی ماننــد :بــودن
ســنتهای غلــط ،مردســاالر بــودن جامعــه ،كمبــود امكانــات بــرای
زنــان در همــه مــوارد چــه بهداشــت ،آمــوزش یــا هــر مــورد دیگــر،
پاییــن بــودن دســتمزد نســبت بــه مــردان .همــه اینهــا دســت بــه
دســت هــم دادهانــد تــا زنــان روســتایی را در هالــهای از گمنامــی
پنهــان كننــد.

پولیس زن
فراخوان
از تمامی عالقهمندان و هممسلکان گرامی خواهشمندیم
با فرستادن مطالب ،دیدگاهها و پیشنهادهای سالم و
ارزندهی خویش در راستای غنامندی هر چه بیشتر
مجله پولیس زن ،ما را یاری رسانند.
www.womenpolice14@gmail.com

