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گیرد، خود یا 
گاه زن و طفل در اداره مورد آزار و اذیت قرار 

هر
کمیته ی مبارزه با آزار و اذیت زنان و 

مناینده ی قانونی او می تواند به 
مناید.

کایت 
اطفال در اداره ی مربوطه، ش

«
«



خشونت علیه زن جرم بوده، هیچ کس حق 
ندارد در محل سکونت، اداره ی دولتی یا 

غیردولتی، مؤسسات، محالت عامه، وسایط 
نقلیه یا سایر محالت، مرتکب آن گردد، در 

صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون 
مجازات می گردد.

»ماده چهارم قانون منع خشونت علیه زن  «
«



فهرست مطالب
سرمقاله

متن سخنرانی وزیر امور داخله در نشست زنان در کمیته ی مشورتی زنان در عرصه ی امنیت )واسک(

«هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی منجر به انسجام بهتر شده است.«

نجیبه؛ نخستین پولیس زن در جوزجان که مدال شجاعت دریافت کرد

رسیدن به صلح پایدار و واقعی بدون مشارکت زنان میسر نیست

حضور زنان در صفوف پولیس؛ ضرورت مبرم جامعه است 

مشارکت سیاسی زنان؛ زنان امروز زنان بیست سال پیش نیستند 

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

حضور پر رنگ زنان ورزش  کار در افغانستان

اهمیت حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی کشور

کاکردهای ریاست حقوق بشر، امور زنان و اطفال را مورد ستایش قرار داد

همایشي تحت عنوان؛ »صداي زنان براي دفاع ازنظام جمهوریت« از سوي زنان درکابل برگزار شد

خاطره، نمادی از شجاعت و قهرمانی!

نگاهی به چگونه گی کار شیوه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل و عضویت افغانستان در این شورا 

کود پرداخت امتیازات نقدی برای پولیس اناث 

سنگ تهداب لیلیه اناثیه، برای منسوبین وکارمندان پولیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گذاشته شد

آگاهی دهی در مورد »حقوق بشر وحاکمیت قانون« برای منسوبین میدان هوایی بین المللی حامدکرزی

شعر بخوانیم

حضرت بی بی عایشه رضی اهلل عنها

برای کارمندان شماری ازحوزه های امنیتی پولیس کابل، در زمینه مسایل حقوق بشری آگاهی دهی صورت گرفت

گمنامی از جنس لطافت و صبر؛ نگاهی به وضعیت زنده گی زنان روستایی

ښځینه پولیسو ته د نقدي امتیازاتو کوډ

په ټولنه کې کارکوونکي ماشومان د کوچني فقر قربانیان

په یوې ټولنې کې د ښځو السته راوړنې

د ښځو مشوريت کمېټې د امنیت په برخه کې غونډه دایره کړه

ښځه د ټولنې بنسټ ده
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رعایت حقوق بشر در جامعه، 
مکلفیت هر فرد است

تــاش بــرای تأمیــن حقــوق بشــر امــروزه در همــه جوامــع نه تنهــا بــه عنــوان یــک ارزش، بــل بــه عنــوان یــک ضــرورت 
ــه کــه در اعامیــه ی  ــرای رعایــت ایــن مهــم خــود را مســوول و مکلــف می داننــد.  آن گون مطــرح اســت و همــه گان ب

ــر اســت.  ــی حقــوق بشــر تأکیــد شــده؛ حقــوق بشــر یــک ارزش جهان شــمول، سلب نشــدنی و تفکیک ناپذی جهان
ــی  ــدات بین الملل ــر و تعه ــدن حقوق بش ــد جهانی ش ــه رون ــه ب ــا توج ــز ب ــتان نی ــامی افغانس ــوری اس ــت جمه دول
ــون  ــه ی آن را در قان ــاد اعامی ــق مف ــر و تطبی ــن حقوق بش ــر، موازی ــی حقوق بش ــناد بین الملل ــال اس ــا در قب دولت ه
اساســی خــود درج کــرده و متعهــد بــه اجــرای آن شــده اســت؛ آن گونــه کــه مــاده ی ششــم قانــون اساســی افغانســتان، 
ــت  ــت اجتماعــی، حفــظ کرامــت انســانی، حمای ــی براســاس عدال ــه و مترق ــه ی مرف ــک جامع ــه »ایجــاد ی ــت را ب دول
حقوق بشــر، 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 نشســت های رســانه یی ســخن بــه میــان می آیــد، مســاله ی حقــوق 
ــان افغانســتان در دو دهــه ی  ــه زن ــا وجــودی ک ــرد. ب ــرار می گی ــورد بحــث ق ــز م ــه نی ــان در جامع ــگاه آن ــان و جای زن
ــی دســت آوردهای چشــم گیر داشــته و  ــه ی جهان ــوری اســامی افغانســتان و جامع ــت جمه ــت دول ــا حمای ــته ب گذش
امــروزه حضــور آن هــا 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 حق شــان ظلــم روا داشــته شــد. چــون 
ــوان  ــت عن ــا از آن روزگار تح ــه برخی ه ــه ی ک ــه گون ــتند؛ ب ــود نداش ــخصی خ ــی ش ــی در زنده گ ــق وحقوق ــچ ح هی
»عصــر زنــده بــه گــور شــدن زنــان افغــان« روایــت می کننــد. افغانســتان امــا در دو دهــه ی گذشــته در زمینــه ی تأمیــن 
ــچ و خمــی  ــر پی ــف راه  پ ــای مختل ــان در بخش ه ــژه مشــارکت زن ــه وی ــای حقوق بشــری، ب ــه شــدن ارزش ه و نهادین
ــوق  ــری و حق ــت آوردهای حقوق بش ــد، دس ــان می آی ــه می ــخن ب ــت آوردها س ــظ دس ــرگاه از حف ــروزه ه ــود، ام را پیم
زنــان در اولویــت و صــدر قــرار دارد، امــا در ایــن میــان متاســفانه هنــوز هــم خشــونت علیــه زنــان از چالش هــای جــدی 
ــا در دوران  ــان افغانســتان نه تنه ــه رو اســتند. زن ــه آن روب ــان ب ــان افغ ــه زن ــن نقــض حقوق بشــری اســت ک و کان تری
طالبــان، بــل در دو دهــه ی گذشــته نیــز به خاطــر تأمیــن حقوق شــان بهــای زیــاد پرداختــه و هرازگاهــی بــا خشــونت 
نیــز روبــه رو بوده انــد کــه عامــل بخشــی ایــن خشــونت ها، عــرف ناپســند وباورهــای ســنتی مــروج درجامعــه پنداشــته 
ــه ی  ــی کان جامع ــا، بخش ــه آن ه ــونت علی ــش خش ــکل و کاه ــن مش ــان از ای ــت زن ــرون رف ــرای بی ــه ب ــود ک می ش
افغانســتان بــه آگاهــی نیــاز دارنــد، امــا ایــن کار تنهــا مســوولیت دولــت نــه، بــل نهادهــای جامعــه مدنــی، رســانه ها و 

فعــاالن مدنــی نیــز در ایــن زمینــه مســوولیت دارنــد کــه بایــد درحــد تــوان بــه ایــن مهــم توجــه نماینــد. 
ــز در  ــان نی ــور و تاثیرگزاری ش ــد و حض ــا دارن ــه بخش ه ــه ی در هم ــل ماحظ ــت آوردهای قاب ــروز دس ــان ام ــان افغ زن

ــت محســوس اســت. ــای سیاســت و امنی عرصه ه
ــان پولیــس در صفــوف ایــن نیروهــا از دســت آوردهای کان  ــان در صفــوف نیروهــای امنیتــی و فعالیــت زن حضــور زن
دولــت افغانســتان بــه حســاب می آیــد 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 برنامه هــای کانــی روی دســت دارد.  
ریاســت حقــوق بشــر، امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه بــه رعایــت مســایل حقوق بشــری، در ارگان هــای پولیــس 
همــواره تــاش کــرده تــا زنانــی کــه در صفــوف ایــن نیروهــا وظیفــه اجــرا می کننــد، خــود را مصــون احســاس نماینــد 

و بــا اطمینــان خاطــر بــه وظایف شــان ادامــه دهنــد. 
ریاســت حقــوق بشــر، امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه بــه صــورت پی هــم بــا ارگان هــای مربــوط بــه پولیــس 
در تمــاس بــوده و هم چنــان از شــماری قومندانی هــا، قطعــات و جزوتام هــای پولیــس در والیت هــا به شــمول 
حوزه هــای امنیتــی پولیــس کابــل، دیــدن نمــوده و بــر رعایــت مســایل حقوق بشــری و برابــری در ایــن اداره هــا تأکیــد 

داشــته اســت. 
ــهروندان کشــور  ــه ش ــه از هم ــور داخل ــال وزارت ام ــان و اطف ــور زن ــوق بشــر، ام ــری ریاســت حق ــال رهب ــن ح ــا ای ب
ــم در  ــا نظ ــند، ت ــکار باش ــود هم ــس خ ــای پولی ــا نیروه ــرار داده و ب ــت ق ــورد حمای ــس  زن را م ــه پولی ــد ک می خواه
ــه صــورت بهتــر  ــه مــردم« اســت را ب ــا »خدمت گــذاری ب ــد وظیفــه ی خــود کــه همان جامعــه تأمیــن و پولیــس بتوان

انجــام دهــد.  

سرمـــقاله



منت سخنرانی جاللت مآب مسعود اندرابی، 
وزیر امورداخله در نشست  کمیته ی 
مشورتی »زنان در عرصه ی امنیت« 

ــل، خرســندم کــه  ــان گرامــی و اعضــای همــکار ماموریــت حمایــت قاطــع در کاب ــان، مهمان خانم هــا، آقای
ــما  ــان ش ــم و میزب ــتراک می کن ــی اش ــورتی امنیت ــه ی مش ــان در کمیت ــت های زن ــر از نشس ــی دیگ در یک

هســتیم. 
حضــار گرامــی؛ وزارت امــور داخلــه طــی نزدیــک بــه دوســال گذشــته دســت آوردهای قابــل ماحظــۀ در 
بخش هــای 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 نقشــه ی راه پولیــس 
زن در مشــورت بــا نهادهــای مســتقل تدویــن و بــه دســت اجــرا گذاشــته شــده اســت. ایــن برنامــه ی عمــل 
مــا را کمــک می کنــد تــا بــه مشــکات اساســی فــراروی کار زنــان در نهــاد پولیــس افغانســتان رســیده گی 
ــان در  ــگاه زن ــان، حمایــت از جای ــی آن ــان، انکشــاف ظرفیــت و توانای گــردد. تقویــت و افزایــش حضــور زن
پولیــس، ترویــج محیــط کاری ســالم از بنیادی تریــن محورهــای ایــن نقشــه ی راه اســت کــه پولیــس ملــی 

افغانســتان تــا 2024 آن را  دنبــال خواهــد کــرد. 
6

زن
س 

ولی
پ



خانــم هــا و آقایــان؛ پولیــس ملــی افغانســتان بــا توجــه بــه نقــش و تعامــل گســترده ی آن بــا اقشــار مختلــف 
ــه مســوولیت های اساســی خــود  ــه ی الزم ب ــه گون اجتمــاع، ادامــه ی جنــگ و خشــونت، نتوانســته اســت ب
توجــه کنــد، امــا ســعی مــا در ایجــاد تغییــرات اساســی و فراهــم آوری امکانــات الزم بــرای زنــان هــم  چنــان 
ــه معضــل طوالنــی بــودن زمــان جلــب و جــذب کــه یکــی از  ادامــه داشــته اســت. طــی ســال گذشــته ب
موانــع بــرای حضــور زنــان در پولیــس بــه حســاب می رفــت، نقطــه ی پایــان گذاشــته شــد. بدیــن منظــور و 
سهل ســازی ایــن رونــد، طــی مراحــل قانونــی و اســتقامت دهی مطابــق الیحــه ی وظایــف و تکمیــل کمبــود 
در ســقف تشــکیاتی، طرزالعمــل رونــد جلــب و جــذب را تهیــه و اجــرا نمودیــم. اکنــون ایــن طــرز العمــل 

در کل پروســه ی جلــب و جــذب را ســاده ســاخته اســت. 
ــت؛ در  ــته اس ــم گیر داش ــش چش ــه افزای ــته در وزارت داخل ــال گذش ــی دو س ــان ط ــت زن ــان کمی هم چن
ــه و براســاس  ــن گون ــه همی ــد، ب ــه ان ــورم مشــغول انجــام وظیف ــا یونیف ــان ب ــن زن ــال حاضــر 4064 ت ح
نقشــه ی راه پولیــس زن تــا ســال 2024 ایــن رقــم بایــد بــه 10 هــزار تــن برســد کــه بســت مطابــق تشــکیل 
بــرای حضــور 5 هــزار زن در نظــر گرفتــه شــده اســت. حضــور رقــم زنــان در بخش هــای ملکــی و حمایتــی 
نیــز بــه طــور قابــل ماحظــه افزایــش یافتــه اســت کــه شــامل مرکــز خدمــات عامــه، پیژنتــون، مدیریــت 

منابــع بشــری و تکنالــوژی معلوماتــی اســت. 
ــا کار پیگیــر دوشــادوش  حضــار گرامــی؛ حضــور زنــان در پولیــس ملــی صرفــاً یــک رقــم نیســت، آنــان ب
مــردان در ســطوح مختلــف، کیفیــت و ظرفیــت الزم در ارایــه ی خدمــات و انجــام مســوولیت ها را فراهــم 
ــد در پولیــس  ــان تحصیــل یافتــه و آنانــی کــه از اکادمی هــای جهانــی فــارغ شــده ان ــد. رقــم زن نمــوده ان
ــه دوره ی آموزشــی  ــن ب ــداد 300 ت ــه تع ــاه گذشــته ب ــک م ــاً در ی ــان صرف ــش اســت، هم چن ــه افزای رو ب
لیســانس بــه معتبرتریــن دانشــگاه افغانســتان فرســتاده شــده انــد و در ســه مــاه گذشــته 121 تــن 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 ایــن رو طــرح پالیســی ها بــا در نظرداشــت حساســیت جنســیتی از گام هــای اساســی بــرای حضــور زنــان، 
مــادران و متأهــان اســت کــه بــه گونــه ی اساســی در تمــام مراحــل طــرح، تدویــن و اجــرای پالیســی ها 
مدنظــر اســت. مســأله ی دوم در ایــن امــر، رســیده گی بــه قضایــای شــکایت و آزار و اذیــت زنــان اســت کــه 
ایجــاد مکانیــزم و طرزالعمــل رســیده گی بــه شــکایات از دســت آوردهای عمــده ی مــا در ایــن راســتا اســت. 
بــرای مــن بــه عنــوان مســوول، هیــچ چیــزی بیشــتر از رســیده گی بــه شــکایات زنــان بــا حفــظ محرمیــت 

آن وجــود نداشــته اســت. همکارانــم می داننــد کــه بــه محــض دریافــت شــکایتی، بــه آن پرداخته ایــم. 
ــزی در 34  ــا ایجــاد هســته ی مرک ــال ب ــان و اطف ــور زن ــوق بشــر، ام ــه ریاســت حق ــر اســت ک ــل تذک قاب
قوماندانــی امنیــه ی والیــات، واحدهــای دومــی را تحــت عنــوان مدیریت هــای حقــوق بشــر ایجــاد نمــوده 
اســت کــه در رســیده گی بــه تمــام شــکایات منســوبین زن، حقــوق و امتیــازات آنــان و حمایــت از حضــور 
آنــان فعــال اســت و به گونــه ی مســتقیم بــه رهبــری وزارت گــزارش می دهنــد. بــه همیــن ترتیــب، امتیــازات 
ــاز شــمولیت و  ــی، امتی ــای تحصیل ــس دوره ه ــان، پرداخــت فی ــه متأه ــه ب ــه ی خان تشــویقی چــون کرای

ــد.  ــم می کن ــز فراه ــوزگاران را نی ــاتونکی ها و آم ــرارداد س ــد ق ــاز تجدی امتی
وزارت امــور داخلــه ضمــن تجدیــد تعهــدات خــود در راســتای فراهــم آوری ســهولت ها، فرصت هــا، تقویــت 
ــه  ــه ب ــپارد ک ــده می س ــتان وع ــی افغانس ــس مل ــان در پولی ــور زن ــت از حض ــالم و حمای ــط کاری س محی
عنــوان یــک نهــاد مســوول و پاســخگو تمــام شــرایط الزم از جملــه سهل ســازی بیشــتر پروســه های جلــب 
ــض و  ــاری از تبعی ــن و ع ــای ام ــاد فض ــا، ایج ــق توانایی ه ــای کاری مطاب ــم آوری فرصت ه ــذب، فراه و ج
خشــونت بــرای زنــان را در مطابقــت بــه نقشــه ی راِه پولیــس زن و در روشــنایی تعهــدات دولــت جمهــوری 
اســامی افغانســتان در اعامیه هــا و کنوانســیون های جهانــی حقــوق بشــری و زنــان، عمــل خواهــد کــرد.

و من اهلل توفیق   
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رییس جمهور درکنفرانس اصالحات وتقویت نیروهای امنیتی: 

هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی 
منجر به انسجام بهتر شده است

و  اصالحــات  ســکتور  رییــس  وردک  اهلل  نجیــب 
ــعود  ــی، مس ــت مل ــورای امنی ــی ش ــی امنیت خودکفای
ــا  ــه، احمــد ضی ــور داخل ــت وزارت ام ــی سرپرس اندراب
ــی  ــت مل ــی امنی ــت عموم ــت ریاس ــراج سرپرس س
ــاع  ــاون اول وزارت دف ــل مع ــود میاخی ــاه محم و ش
ــد کــه ضمــن  ــس بودن ــن کنفران ــی از دیگــر ســخنرا نان ای مل
پیشــنهادهای مشــخص، هــر کــدام بــه نوبــه خــود، بــه تقویت و 
اصاحــات در صفــوف نیروهــای دفاعــی امنیتــی تأکیــد کردنــد. 
ــی،  ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه ــه در رابطــه ب ــد ک ــان گفتن آن
کــدام تغییــری در سیاســت مالــی حکومــت نیامــده اســت، امــا 
ایجــاد شــفافیت در مصــارف و ترتیــب میکانیزم هــای مشــخص 
ــن  ــده ی ای ــداف عم ــات از اه ــر آوردن اصاح ــی بخاط و عمل

ــی باشــد. ــس م کنفران
ــت  ــس تقوی ــه کنفران ــد ک ــره گفتن ــی متذک ــووالن امنیت مس
در  کشــور،  دفاعــی  و  امنیتــی  نیروهــای  در  اصاحــات  و 
و  امنیتــی  نهادهــای  زمینه هــای وضاحــت مســوولیت های 
ــرورش، افزایــش تعهــد  ــد آمــوزش و پ دفاعــی، بهترســازی رون
ــا  ــه ی قوت ه ــکیاتی، تعبی ــورم تش ــری از ت ــت، جلوگی و حمای
بــه گونــه ی بهتــر، تحلیــل واضــح از ســطح تهدیــدات دشــمن، 
ــت  ــده و مدیری ــی آین ــت امنیت ــرای وضعی ــل ب ــی کام آماده گ
ــل و  ــای ح ــرای آن، راه ه ــد و ب ــث می کن ــع، بح ــت مناب درس

پیشــنهادهای مشــخص را ارایــه می نمایــد.
داکتــر حمــداهلل محــب مشــاور امنیــت ملــی ریاســت جمهــوری 
ــای  ــه نیروه ــاب ب ــه خط ــن برنام ــود در ای ــای خ در صحبت ه
ــه، بلکــه صاحبــان  ــکان یــک اداره ن امنیتــی گفــت: »شــما مال

جالت مــآب 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 

. د نمو
ــن  ــس ضم ــن کنفران ــش در ای ــور در صحبت های ــس جمه ریی
ــی را  ــی و دفاع ــای امنیت ــدار نیروه ــای دوام ــه قربانی ه این ک
ــت  ــه وضعی ــه ب ــاعتی ک ــد س ــت: »در چن ــرده، گف ــتایش ک س
بلنــد  ظرفیــت  نشــان دهنده ی  شــد،  رســیده گی  هلمنــد 

ــد.« ــی باش ــتان م ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت نیروه
رییــس جمهــور غنــی گفــت کــه اســتعمال موثــر قــوه بســیار 
ــه  ــاز ب ــد، نی ــرایط جدی ــا ش ــل ب ــر تعام ــت و به خاط ــم اس مه

ــد. ــد می باش ــدگاه جدی دی
ــه  ــرای حفاظــت از اســتقال، ب ــا ب ــه افغان ه ــرد ک ــد ک او تأکی
ــا اســتعمال  ــن نظــام ب ــد و ای ــاز دارن ــد نی ــک نظــام قانون من ی

ــردد. ــت می گ ــوه، حراس ــروع ق مش
ــا  ــت: »م ــی، گف ــه مســووالن امنیت ــاب ب ــور خط ــس جمه ریی
تجــارب خوبــی در زمینــه ی جلوگیــری از مصــارف بیجــا داریــم  
و اصاحــات در تشــکیات یــک ضــرورت جــدی اســت. منابــع 
ــری از  ــود و جلوگی ــز ش ــگ متمرک ــط اول  جن ــد روی خ بای

ــد.« ــن می باش ــا ممک ــارف بیج مص
رییــس جمهــور کشــور در اخیــر ســخنانش گفــت کــه افزایــش 
هماهنگــی میــان نیروهــای امنیتــی و دفاعــی منجــر بــه 
ــن  ــد در ای ــر بای ــا توجــه بیش ت ــر شــده اســت، ام انســجام بهت
خصــوص صــورت گیــرد و اصاحــات، تســهیات بیشــتر  را در 

ــی آورد. ــان م ــه می ــری ب تصمیم گی 8
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و نیروهــای امنیتــی و دفاعــی، گفــت: »مــا مشــکات را ارزیابــی 
ــت  ــر حفاظ ــه به خاط ــم ک ــن کار می کنی ــم و روی ای ــرده ای ک

مــردم، گام هــای مفیــد را برداریــم.«
ــاون  ــک مع ــان دیدری ــرال ج ــس، دگرجن ــن کنفران در ای
ــع  ــه موق ــع ب ــه دف ــاره ب ــا اش ــع ب ــت قاط ــت حمای ماموری
ــی  ــت و توانای ــد، از ظرفی ــت هلمن ــمن در والی ــات دش حم
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 

می باشــد.

افغانســتان هســتید. ظرفیــت و توانایی هــای شــما در دفــع بــه 
موقــع حمــات دشــمن در ســاحات مختلــف کشورســتودنی و 

قابــل قــدر اســت.«
ــای  ــون نیروه ــه اکن ــت ک ــان گف ــی، همچن ــت مل مشــاور امنی
امنیتــی و دفاعــی کشــور بــدون حمایــت خارجــی، ۹6 درصــد 
فعالیت هــای نظامــی را انجــام می دهنــد و در ســال آینــده 

ــه صــد خواهــد رســید. ایــن فیصــدی ب
آقــای محــب تصریــح کــرد: »هــدف ایــن کنفرانــس ایــن اســت 
ــه ی  ــه گون ــه از توانایی هــا و ظرفیت هــای خویــش، ب کــه چگون

مفیــد اســتفاده نماییــم.«
حمــداهلل محــب بــا اشــاره بــه افزایــش هماهنگــی میــان مــردم 
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تغییر، بدلون:
دا ســند تــر خاصــو رشایطــو النــدې د مســؤوله لــوړ رتبــه مقاماتــو 
ــاد  ــون وړ ده. ی ــه الرې د بدل ــوب ل ــر وړ مکت ــري او تغیی د تحری

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 

ــع کړي. وض

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 
ــه  ــه برخ ــب پ ــې او ترتی ــق، ارائ ــنادو د تصدی ــي اس ــاده اجرای الع

کــې مســؤول ګڼــل کیــږي. 

د امتیازاتو درلودونکي:
دا امتیــازات یــوازې هغــو مېرمنــو تــه چــې فعاالنــه پــه افغــان مــي 
ــدې اجــرا کــوي محــدودې دي او د ذکورطبقــه  پولیســو کــې دن

لــه معــريف کیــدو وروســته د امتیــاز وړ ګڼــل کیــږي.
د امتیازاتو نه درلودونکي:

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 
ــازماندهي،  ــړې د س ــو د ورک ــه د امتیازات ــو ت ــځینه پولیس ښ

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 
ــل  ــايل او متوی ــی يش. م ــث کارېدل ــه حی ــند پ ــود س د الرښ
ــاکل  ــې د ټ ــه ک ــره برخ ــه ه ــد پ ــه بای ــې ن ــي رسچین کوونک

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. 

د کورنیو چارو وزارت، د برشي حقونو، ماشومانو او ښځو چارو ریاست

ښځینه پولیسو ته د نقدي امتیازاتو کوډ
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ــوي  ــاز د ن ــاد امتی ــږي. ی ــول کی ــه ورک ــاش پرت ــه مع ــۍ ل افغان
ــه  ــۍ ل ــرارداد ترالســلیک او د جلــب وجــذب عمومــي قومندان ق

ــړې وړ دی. ــاره د ورک ــل لپ ــوازې د یوځ ــته ی ــق وروس تصدی

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 زده کــړو 
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 
میاشــتې۶۰۰۰ )شــپږ زره( افغانــۍ ورکــول کیــږي. یــاد امتیــاز 

ــای کــې ورکــول کیــږي. ــه پ د هرسمســر پ
د هغــو ښــځینه پولیســو لســت چــې پــه یــاد امتیــاز کــې شــاملې 
دي بایــد د امتیــاز ترالســه کولــو څخــه مخکــې د ښــوونې او 
خــزاين  د  يش.  تصدیــق  لخــوا  قومندانــۍ  عمومــي  روزنــې 
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 
ــورو  ــاش او ن ــې دي د مع ــې بوخت ــه ښــوونې او روزن د پولیســو پ
امتیازاتــو رسبېــره هــره میاشــت ۸۰۰۰ )اتــه زره( افغانــۍ ورکــول 

 . ي کیږ
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 ۸۰۰۰) اتــه 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 ۴۰۰۰)څلــور 

زره( افغانــۍ ترالســه کــوي.
د هغــو ښــځینه پولیســو لســت چــې پــه یــاد امتیــاز کــې شــاملې 
ــوونې او  ــه د ښ ــو څخ ــه کول ــاز ترالس ــه امتی ــې ل ــد مخک وي بای
روزنــې عمومــي قومندانــۍ لخــوا تصدیــق او تائیــد يش. دا 
او د مربوطــه  او اســتندرد برابــر  پــه اوصولــو  بایــد  پرســونل 

قومندانــۍ منســوب وي. 

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.

ــې  ــه ک ــي برخ ــه احتیاط ــې پ ــې چ ــځینه پولیس ــه ښ ج: هغ
ــوي. ــرا ک ــدې اج دن

پــه النــدې هوکــړه لیــک کــې لــس ډولــه امتیــاز پــه نظــر 
کــې نیــول شــوي دي:
۱ـ د استخدام امتیاز:

دا امتیــاز ۴۵۰۰۰ ) پنځــه 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: 
ــړ،  ــد، کندهــار، کاپیســا، خوســت، کن بادغیــس، غــور، هلمن
لغــامن، لوګــر، ننګرهــار، نورســتان، پکتیــکا، پکتیــا، پنجشــیر، 
پــروان، ارزګان، بغــالن او زابــل چــې پکــې د ښــځینه پولیســو 
اســتخدام ســتونزمن ده ۶۰۰۰۰) شــپېته زره( افغانــۍ لــه 

معــاش پرتــه امتیــاز ورکــول کیــږي. 
دا پیســې هغــو پولیســو تــه چــې لومړنــۍ زده کــړې یــې 
ــالدي کال د  ــل درســونه د ۲۰۱۶ می ــه رســويل او خپ ــای ت پ
ډســمرب۲۲ یــا ددې څخــه وروســته یــې پیــل کــوي محــدودې 

دي.
ــق،  ــو تصدی ــۍ، د راپورون ــي قومندان ــذب عموم ــب و ج د جل
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 
ــرس  ــاتنمن او اف ــځینه س ــه ښ ــو ت ــه کول ــو ارائ ــي معلومات بانک

اســتخدام کیــدای يش.
د والیاتــو پېژنــد مدیریتونــه او د جلــب وجــذب قومندانــۍ 
ــه  ــې پ ــت چ ــاکي وخ ــه ټ ــور پ ــل راپ ــو خپ ــې دي؛ ترڅ مکلف
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 

ــن دي. ــه برخم ــاز څخ ــاد امتی ــه ی ــږي ل کی

ــځینه  ــو ښ ــاز هغ ــاز: دا امتی ــو امتی ــوي کول ــرارداد ن ۲ـ د ق
ــې  ــواړي چ ــاتونکی دي غ ــې س ــه چ ــو ت ــي پولیس ــان م افغ
ــرش زره(  ــوی کــړي؛ ۳۰۰۰۰)دې ــرارداد ن ــن ق ــل درې کل خپ
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نجیبه؛
 نخستین پولیس زن در جوزجان که مدال 

شجاعت دریافت کرد
ــالح  ــرش س ــورت دخ ــه مش ــی ب ــس از مدت ــز پ ــه نی ــدر نجیب پ

خــود را بــر زمیــن گذاشــت و از جنــگ دســت کشــید. 
بــه  او  اســت.  خانــواده   بــزرگ  دخــر  دالوری  نــور  نجیبــه 
ــه دســت رسنوشــت  »خربگــزاری نشــانه« گفتــه: »اگــر خــود را ب
می ســپردم، بــه  احتــامل  زیــاد بــرادرم نیــز اکنــون یکــی از 

بــود.« طالبــان  گــروه  جنگ جویــان 
 خانــم دالوری در شــش ســال گذشــته در کنــار خانــواده اش بــه 
موفقیت هــای زیــادی دســت یافتــه اســت. او بــرای آموزش هــای 
ــال  ــش س ــت و در ش ــه رف ــور ترکی ــه کش ــی ب ــلکی – نظام مس
ــن  ــون تازه تری ــرد. اکن ــا ک ــرسی ارتق ــه اف ــازی ب ــته از رسب گذش
دســتاورد او دریافــت مــدال افتخــاری »شــجاعت« اســت کــه از 

ســوی ریاســت جمهــوری برایــش داده شــده اســت.
پولیــس  فرمان دهــی  مختلــف  بخش هــای  در  نجیبــه  خانــم 
ــش  ــن پی ــت. او از ای ــرده اس ــرا ک ــه اج ــان وظیف ــت جوزج والی
ــارزه  ــت مب ــی در مدیری ــونت های خانواده گ ــل خش ــوول ح مس
ــه  ــون ب ــود و اکن ــان ب ــت جوزج ــس والی ــی پولی ــم جنای ــا جرای ب
ِســمت رسپرســت دفــر آمریــت امنیــت والیــت جوزجــان وظیفــه 

نجیبــه نــور دالوری، نخســتین پولیــس زن در والیــت جوزجان 
اســت کــه از ســوی ریاســت جمهــوری کشــور مــدال افتخاری 
ــم دالوری پیــش از  »شــجاعت« را دریافــت کــرده اســت. خان
پیوســن در صفــوف پولیــس خانــواده اش را از ســاحه ی زیــر 
ــز   ــم دالوری نی ــدر خان ــید. پ ــرون کش ــان بی ــت طالب حاکمی
ــون  ــا اکن ــد، ام ــان می جنگی ــوف طالب ــن در صف ــش از ای پی

دســت از جنــگ کشــیده اســت.
نجیبــه نــور دالوری شــش ســال پیــش بــا شــش خواهــر، برادر 
ــر  ــان از زی ــت جوزج ــه ی والی ــوالی قوش تپ ــادرش از ولس و م
ــه شــهر شــربغان، مرکــز  ــان ب ســایه ی حاکمیــت گــروه طالب
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.
ــه  ــردد ک ــر می گ ــی ب ــه زمان ــور دالوری  ب ــه ن ــازی نجیب رسب
پــدرش هنــوز جــزو از جنگجویــان گــروه طالبــان در ولســوالی 
قوش تپــه بــود. امــا خانــم نجیبــه در شــهر شــربغان تصمیــم 
گرفــت تــا رسنوشــت خانــواده اش را طــور دیگــری رقــم بزنــد. 
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کار کنــد تــا خــودش را بــه موفقیت هــای بیشــر نزدیــک بســازد. 
 مســووالن پولیــس در جوزجــان از کار و فعالیــت خانــم دالوری 
ابــراز خرســندی کــرده می گوینــد، او قابــل افتخــار اســت و 
ــش  ــی اســت کــه ریاســت جمهــوری کشــور برای مســتحق مدال

اعطــا کــرد.
ــه،  ــان گفت ــت جوزج ــس والی ــخنگوی پولی ــم، س ــعود ندی مس
رهــربی پولیــس والیــت جوزجــان نجیبــه نــور دالوری را مســتحق 
مــدال افتخــاری شــجاعت می دانــد. او تأییــد می کنــد کــه 
ــرای  ــات و اج ــاس خدم ــه  پ ــدال را ب ــن م ــوری ای ــت جمه ریاس
وظیفــه ی صادقانــه بــه ایــن خانــم اهــدا کــرده اســت و او 
نخســتین پولیــس زن در والیــت جوزجــان اســت کــه مــدال 

افتخــاری شــجاعت را دریافــت می کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه نجیبــه نــور دالوری تنهــا زنــی نیســت 
اجــرا می کنــد. هم اکنــون  نظامــی وظیفــه  کــه در صفــوف 
ــی  ــف فرمان ده ــای مختل ــر در بخش ه ــه ۸۰ زن دیگ ــک ب نزدی

ــد.  ــرا می کنن ــه اج ــان وظیف ــت جوزج ــس والی پولی

مــاه  چهــار  در  کــه  گفتــه  می کنــد.او  اجــرا 
ــوان  ــه  عن ــادی را ب ــام زی ــای نامت ــته کاره گذش
رسپرســت دفــر آمریــت امنیــت جوزجــان انجــام 
ــرای  ــب  ب ــدور جل ــه ص ــه از جمل ــت ک داده اس
مجرمانــی اســت کــه در چندیــن ســال گذشــته 
ــت. ــده اس ــادر نش ــنی، ص ــل ناروش ــر دالی بناب

خانــم دالوری ترصیــح کــرده کــه در بخــش 
ــل  ــادی را تکمی ــای زی ــی پرونده ه ــم جنای جرای
کــرده اســت و از همیــن رو، بــه  عنــوان نخســتین 
افتخــاری  مــدال  جوزجــان  در  زن  پولیــس 
شــجاعت بــه او اعطــا شــده اســت. لومــړی 
څــارن نجیبــه نــور دالوری خوش حــال اســت 
از ایــن  کــه جــزو از افــرسان پولیــس والیــت 

ــی رود. ــامر م ــه ش ــان ب جوزج
ــس  ــک پولی ــوان ی ــه  عن ــانه ها ب ــق رس »از طری
ــاال  ــدم و ح ــک ش ــردم نزدی ــا م ــوولیت ب ــا مس ب
مــردم بــه مــن احــرام می گذارنــد.« بــه گفتــه ی 
شــبکه های  یــا  و  شــهر  در  هیــچ  گاهــی  او، 
اجتامعــی از ســوی مــردم توهیــن نشــده اســت.

ــرای  ــه ب ــت ک ــه نیس ــن  گون ــت ای ــن روای ــا ای ام
نجیبــه هیــچ چالشــی وجــود نداشــته باشــد. او 
بارهــا از ســوی مخالفــان مســلح دولــت تهدیــد 
بــه مــرگ شــده اســت. نجیبــه نــور دالوری 
توضیــح می دهــد کــه مخالفــان مســلح دولــت 
او را بــا متاس هــای پیهــم تهدیــد بــه مــرگ 
کرده انــد. او امــا هیــچ  گاهــی از انجــام وظیفــه  
دالوری  خانــم  اســت.  نکــرده  خالــی  شــانه 
توضیــح می دهــد کــه حتــا شــکایتش را نیــز بــه 
گونــه ی رســمی نــزد هیــچ نهــادی ثبــت نکــرده 
از  تهدیدهــا  ایــن  بــا  او منی خواهــد  اســت. 

کارش دســت بــردارد و یــا بــرای بیــرون شــدن از کشــور بــرای 
ــازد. ــده بس ــود پرون خ

ایــن رسبــاز زن اضافــه می کنــد کــه هامننــد زنــان دلیــر 
دیگــری در افغانســتان باقــی خواهــد مانــد و بنابــر لزوم دیــد 
وزارت امــور داخلــه در هــر گوشــه ی کشــور بــه مــردم خدمــت 
ــهروندان  ــر ش ــد بیش ــز مانن ــم دالوری نی ــرد. خان ــد ک خواه
کشــور خواهــان برقــراری صلــح اســت و از جنگجویــان گــروه 
طالبــان می خواهــد کــه دیگــر شــهروندان کشــور را بــه قتــل 
نرســانند. او منتظــر نتیجــه ی گفت وگوهــای صلــح میــان 

ــان در قطــر اســت. ــت افغانســتان و گــروه طالب دول
خانــم دالوری آرزو دارد بــه  عنــوان یــک افــرس پولیــس در 
او اکنــون  دورتریــن نقطــه ی کشــور وظیفــه اجــرا کنــد. 
وظیفــه اش را بــا رویــای رســیدن بــه کرســی فرماندهــی 
پولیــس بــه  پیــش می بــرد. خانــم دالوری بــه ایــن بــاور 
اســت کــه روزی بــرای نخســتین بــار بــه  عنــوان یــک پولیــس 
ــده  ــور برگزی ــای کش ــی از والیت ه ــس یک ــده پولی زن، فرمان
خواهــد شــد. او امــا بــاور دارد کــه بایــد بیشــر و صادقانه تــر 
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ــوه مــړۍ ډوډۍ پیــدا کــړي. ــه ی وکــوالی يش خپلــې کورنــۍ ت
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 
ــومانو  ــره ماش ــیب پذی ــې د آس ــاً پک ــواد دی طبیعت ــب هی او غری
میلیونــه  پربنســټ ۳.۷  تخمینــي څېړنــو  د  ده.  لــوړ  ګــراف 
ــې  ــې دي چ ــې برخ ــوونځي ب ــه ښ ــې ل ــواد ک ــه هی ــومان پ ماش
نــږدې پنځــوس فیصــده یــې پــه کارکوونکــي ماشــومانو تبدیــل 

ــوي دي.( ش
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 
ــوي  ــور ش ــې مجب ــومان ی ــره ماش ــې بالخ ــوي، چ ــې وژل ش ک

پراختیایــي هیوادونــه لــه ځینــې ســتونزو لکــه فقــر، د امنیــت 
ــورو جــدي ســتونزو رسه مــل دي،  ــکاري او ن ــودل، بی ــه درل ن
ــومان او  ــې ماش ــان؛ بلک ــوازې لوی ــه ی ــتونزو ن ــادو س ــې ی چ
ښــځې چــې د ټولنــې زورېدونکــي قــرش بلــل کیــږي، هــم تــر 

تاثیــر النــدې راوســتي دي.
ــې  ــودې دي چ ــم موج ــې ه ــواد ک ــوږ هی ــتونزې زم ــادې س ی
ــه  ــومانو لوی ــو ماش ــې د کارکوونک ــه ک ــه منطق ــتان پ افغانس
برخــه لــه ځانــه رسه لــري. د کارکوونکــو ماشــومانو ســتونزه یــو 
لــه مهمــو اندېښــنو څخــه ده چــې د افغانســتان لویــه برخــه 
ــې د  ــوک دي چ ــه څ ــومان هغ ــي ماش ــکیلوي. کارکوونک تش
نامناســب کــورين وضعیــت، اقتصــادي او ټولنیــزو رشایطــو لــه 
املــه شــپه او ورځ د خپــل ژونــد ځینــې ســاعتونه ســړکونو کــې 
ــورا  ــې اړ دي مجب ــې ی ــې ځین ــره وي چ ــو رسه تې ــه کارکول پ
شــاقه او ســخت کارونــه تــررسه کــړي. زیاتــره یــې حتــا شــپې 
تــر ناوختــه د ۱۰)لــس( افغانــۍ لپــاره کار کــوي؛ ترڅــو 

په ټولنه کې کارکوونکي ماشومان د 
کوچني فقر قربانیان

خربیال: سجیه حسینی
ژباړه: محمد صابر ژمن
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ــه دې  ــوالی يش ل ــو وک ــوي؛ ترڅ ــپند دود ک ــروز اس ــوي او فی ک
ــروز داســې  ــوې مــړۍ ډوډۍ پیســې الســته راوړي. فی الرې د ی
ــه راتلونکــي کــې ښــوونکی شــم؛ مګــر  ــواړم چــې پ ــي: زه غ وای
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 ته ینــج د بــې 
ــه اړه  ــو پ ــو فعالیتون ــې د خپل ــه ک ــه برخ ــومانو پ ــته ماش رسپرس
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 ۱۸ کلنــو 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 
ــه  ــه، اوســمهال پ ــر کــړي لکــه روزنتونون ــه براب لپــاره امــن کورون
دې روزنتونونــو کــې لــه مــوږ رسه تــر ۱۰۰۰۰) لــس زره( پــورې 
ــري؛ ترڅــو چــې ۱۸ کلنــۍ  ــې رسپرســته ماشــومان شــتون ل ب
تــه ورســیږي. ترهغــه وخــت پــورې ټولــې برنامــې لکــه ښــوونځی، 
ــات  ــور امکان ــایل او ن ــي مس ــر، روغتیای ــه، کمپیوټ ــي ژب انګلی

تــررسه کیــږي. 
ــومانو  ــو ماش ــې د کارکوونک ــواد دی چ ــۍ هی ــتان یوازین افغانس
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. 

ــه اوســمهال  ــد بختان ــاره ووځــي. ب ــو لپ ــه د کارکول ســړکونو ت
ــتون  ــې ش ــواد ک ــه هی ــومان پ ــي ماش ــه کارکوونک ۱.۲ میلیون
لــري چــې د انجونــو پــه نســبت د هلکانــو شــمیر زیــات دی. 
۹ کلــن ســمیر چــې د امنیــت نشــتون لــه کبلــه ننګرهــار څخه 
ــه ســړکونو  ــل پ ــور شــوی؛ ترڅــو د کاب ــی مجب ــه راغل ــل ت کاب
ــه مخــه کــړي هغــه وایــي: ننګرهــار کــې مــو  ــو ت کــې کارکول
ژونــد ډېــر ښــه وو، ښــوونځي تــه تللــو، فوټبــال مــو کاوه؛ 
مګــر کابــل تــه چــې راغلــو هرڅــه تغییــر شــول. پــالر مــې پــه 
ــو  ــور ی ــې مجب ــور م ــو، اوس زه او خ ــهید ش ــې ش ــاري ک انتح
ــدا  ــه پی ــه نفق ــۍ ت ــې کورن پالســتیک خــرڅ کــړو؛ ترڅــو خپل
ــد خــراب شــو.  ــو ژون ــه م ــو دلت ــه راتل ــه ن ــل ت کــړو. کاش کاب

ــم. خپــل ښــوونځي او ملګــرو پســې خفــه شــوی ی
ــت  ــه کار بوخ ــکان پ ــې او هل ــي انجون ــې کوچن ــواد ک ــه هې پ
دي، پــه دقیــق ډول دا چــې څومــره هلــکان او څومــره انجونې 
ــه:  ــو لک ــره کارون ــه زیات ــومان پ ــته. دا ماش ــات نش دي معلوم
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.
ــې  ــي ک ــم ټولګ ــه دوی ــوونځي پ ــې د ښ ــاري چ ــن انص ۸ کل
دی. لــه خپــل پــالر رسه د کابــل پــه پــل رسخ جــاده کــې بــټ 
رنګولــو بانــدې بوخــت دی وایــي: زه درې خوینــدې لــرم. پــالر 
ــم کار  ــور ی ــی. زه هــم مجب ــوره کول ــوازې خــرڅ نــي پ ــو ی م
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.
ــې د  ــوړ دی چ ــراف ل ــومانو ګ ــي ماش ــمهال د کارکوونک اوس
دولتــي نهادونــو ترڅنــګ یــو شــمېر شــخيص مؤسســې د دغــو 
ــې  ــت بوخت ــه فعالی ــاره پ ــونې لپ ــه د رس ــتونزو ت ــومانو س ماش

دي.
د کار او ټولنیــزو چــارو وزارت ویانــد ښــاغلی احمــدزی 
وایــي: واقعیــت کــې مــوږ ډېــر نهادونــه درلــودل چــې د دغــو 
ــواز  ــو ج ــوږ د هغ ــې کار کاوه. م ــې ی ــه ک ــه برخ ــومانو پ ماش
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 children( پــه خپلــه رســمي نــرش 
ــه  ــه ماشــومان پ ــږدې دوه میلیون ــي: ن ــه کــې وای شــوې بیانی
ــې  ــوي چ ــګار ک ــه ټین ــوي. مؤسس ــور ش ــه مجب زور رسه کار ت
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 
ــي  ــه ن ــه امل ــت ل ــادي وضعی ــد اقتص ــر د ب ــه الړ يش؛ مګ ت
ــري  ــالر رسه پنچرګی ــري چــې پ ــه ل ــور وروڼ ــه څل کــوالی. هغ
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رسیدن به صلح پایدار و واقعی بدون 
مشارکت زنان میسر نیست

امــروزه در ادبیــات و فرآینــد توســعه، بــرای دســت یابی بــه 
توســعه ی اقتصــادی حضــور و نقــش فعــال زنــان در حوزه هــای 
ــامع  ــک اجت ــعه ی ی ــت. توس ــت اس ــا  اهمی ــیار ب ــادی بس اقتص
حاصــل مشــارکت همــه ی اقشــار جامعــه، بــه ویــژه زنــان اســت و 
ایــن مشــارکت نیــز در گــرو توجــه بــه نیازهــا و مســایل و یافــن 
ــوان  ــر می ت ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــا اس ــل آن ه ــرای ح ــی ب راه های
گفــت کــه ارزش هــای اصلــی توســعه را در ارتقــای کیفیــت 
زنده گــی و توامنندســازی زنــان و مــردان در تأمیــن نیازهــای 
ــد  ــه، رش ــی در جامع ــات طبقات ــع اختالف ــت رف ــی در جه اساس
ــه  ــردم ب ــه م ــاد عام ــس و اعتق ــه نف ــامد ب ــی، اعت ــی عموم آگاه
اهــداف توســعه و حفــظ امنیــت و آزاده گــی بایــد جســتجو کــرد. 
از ایــن رو رویکــرد جنســیتی و افزایــش فرصت هــای عمومــی 
بــرای نقش آفرینــی و مشــارکت اجتامعــی زنــان در توســعه 
اقتصــادی و نیــز حوزه هــای برنامه ریــزی بــرای پیرشفت هــای 
ــان  ــت زن ــوان مطــرح کــرد. موقعی اقتصــادی – سیاســی را می ت
در جامعــه عمیقــاً تحــت تأثیــر رشایــط و ســطوح توســعه در 
کشــورها اســت. زنــان هرچــه نقــش بیشــری در ســطوح تصمیــم 
گیری هــا داشــته باشــند، رشــدت انکشــاف در آن کشــورها 
ــود  ــن رو بهب ــت. از ای ــر اس ــیتی کم ــکاف جنس ــر و ش رسیع ت
ــاخص های  ــود ش ــی در بهب ــات اصل ــزو الزام ــان ج ــت زن وضعی
ــه  ــه ب ــدون توج ــی، ب ــه عبارت ــت. ب ــه اس ــر جامع ــعه در ه توس

رشایــط زنــان، دســت یابی بــه توســعه بــرای هیــچ کشــوری 
میــرس نخواهــد بــود. هم چنیــن واقعیــات موجــود در بســیاری از 
ــا  ــا و بیانیه ه ــود اعالمیه ه ــا وج ــه ب ــان از آن دارد ک ــع نش جوام
ــوق  ــق حق ــف در تحق ــازمان های مختل ــا و س ــیس نهاده و تأس
ــایل و  ــان از مس ــه، زن ــل توج ــای قاب ــود  هزینه  ه ــا وج ــان و ب زن
مشــکالت ناشــی از فقــر اقتصــادی و فقــر فرهنگــی در رنــج 
هســتند. یکــی از شــاخص های تأثیرگــذار بــر مشــارکت سیاســی 
و اقتصــادی زنــان، آمــوزش و توامنندســازی آنــان اســت. بــه هــر 
میــزان کــه روی آمــوزش و مهارت آمــوزی زنــان برنامه ریــزی و 
ــد و  ــر رش ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــر مس ــود، اث ــذاری ش رسمایه گ

ــورها دارد. ــی کش ــادی و سیاس ــاف اقتص انکش
خوش بختانــه در 19 ســال گذشــته در افغانســتان، توجــه خــاص 
ــش  ــمت نق ــی در قس ــن امللل ــای بی ــت و نهاده ــب دول از جان
دادن بــه زنــان، رسمایــه گــذاری روی برنامه هــای آموزشــی بــرای 
ــطوح  ــان در س ــگ زن ــر رن ــور پ ــرای حض ــازی ب ــه س ــان، زمین زن
ــاد  ــت. ایج ــده اس ــادی ش ــی و اقتص ــی، سیاس ــف اجتامع مختل
ــره،  ــکالت روزم ــه مش ــیده گی ب ــار رس ــان، در کن ــور زن وزارت ام
ــروز  ــان ام ــت. زن ــک کرده اس ــز کم ــان نی ــت آن ــای ظرفی ــه ارتق ب
افغانســتان در ســتیج های ملــی و بیــن املللــی درخشــش ویــژه 
پیــدا کرده انــد و صــدای زنــان افغــان بــا توجــه بــه چالش هــای 
کــه در برابــر آنــان وجــود دارد، از صداهــای شــنیدنی بــرای زنــان 

سمیه حکمت پساکوهی 
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از دیگــر اســتدالل های اســت کــه ایــن دیــدگاه را در وجــود مــا 
تقویــت کرده اســت. 

ــور  ــت وزارت ام ــمت معینی ــل، در س ــنا جلی ــم حس ــور خان حض
داخلــه جمهــوری اســالمی افغانســتان و خانم منیره یوســف زاده، 
در ســمت معینیــت وزارت دفــاع ملــی، از دیگــر منونه هــای 

ــت.  ــن مدعاس ــان ای ــرای بی ــته ب برجس
بــه رغــم ایــن فرصت هــا امــا بازهــم مشــکالتی وجــود دارد 
ــه  ــد. ب ــری می کن ــه جلوگی ــه صحن ــان ب ــان افغ ــدن زن ــه از آم ک
ــک  ــت. ی ــی اس ــد وجه ــکالت چن ــن مش ــه ای ــد ک ــر می رس نظ
بخــش آن فرهنــگ حاکــم بــر زنده گــی مــردم افغانســتان اســت 
ــواع  ــد ان ــه ی تولی ــان در چرخ ــت زن ــور و فعالی ــت حض ــه فرص ک
کاالهــا را می گیــرد کــه در حــال حــارض، بــه لطــف دانشــگاه ها 
بین املللــی  و  ملــی  نهادهــای  توجــه  و  آموزشــی  مراکــز  و 
ــتیم.  ــان هس ــی زن ــاور از زنده گ ــن ب ــایۀ ای ــدن س ــاهد کم ش ش
ــان  ــور زن ــد از حض ــالش می کن ــه ت ــاله ک ــن مس ــش دوم ای بخ
در زمینه هــای مختلــف کاری بکاهــد، خــود زنــان و باورهــای 
ــه عبــارت  ــه زنده گــی روز مــره اســت. ب ــه ای آن هــا نســبت ب زنان
دیگــر اگــر در پــاره ای از مــوارد اگــر دولــت، فرهنــگ حاکــم بــر 
زنده گــی شــهروندان و نهــاد خانــواده مقــرص باشــد، در پــاره ای 
از مــوارد خــود زنــان تقصیــر دارنــد. در وجــود زنــان افغــان یــک 
نــوع تــرس اســت کــه آن هــا را از رفــن بــه ســوی خــود ارادیــت 
بــاز مــی دارد و ایــن تــرس ریشــه در چهــل ســال جنــگ دارد کــه 
بخشــی اعظــم آن در مــورد چگونه گــی حضــور زنــان در جامعــه 
قرأت هــای  ایجــاد  بــا  جزم اندیــش،  گروه هــای  بوده اســت. 
تنــگ نظرانــه در چهــار دهــه ی پســین، ایــن تــرس را در وجــود 
ــم از  ــتان اع ــوان افغانس ــل ج ــاال نس ــد. ح ــت کرده ان ــان تقوی زن
زنــان و مــردان، ضمــن عمــل کــردن بــه مســوولیت های روزمــره ی 
ــالم،  ــی از اس ــرأت اصل ــت ق ــرای تقوی ــالش ب ــد در ت ــان، بای ش
ــاور دارد،  ــرد ب ــری حــق زن و م ــه براب ــاد کــه ب فرهنــگ کهن بنی
ــه در  ــه ریش ــاوری ک ــن ب ــه چنی ــت ب ــد بازگش ــی تردی ــند. ب باش
ــار افغانســتان دارد، نیازمنــد تالش هــای  ــر ب تاریــخ طوالنــی و پ

پیگیــر همــه ی مــا اســت. 

بســیاری از کشــورها اســت. 
مــا در روزگاری زنده گــی می کنیــم کــه منی توانیــم بــدون زنــان 
ــداف  ــه اه ــی ب ــیر منته ــتند، مس ــه هس ــر از جامع ــم پیک ــه نی ک
ــان  ــش زن ــور و نق ــم حض ــن، منی توانی ــم. بنابرای ــان را بپیامی م
را رصفــا در نهادهــای آموزشــی و تحصیلــی محــدود کــرد، بلکــه 
ــردان  ــا م ــر ب ــر براب ــروزه اگ ــتان، ام ــان افغانس ــداز زن ــم ان چش
نیســت. طوری کــه  مــردان  از  هــم  کمــر  دســتکم  نیســت، 
کشــورهای دیگــر جهــان نیــز نتوانســته اند حضــور زنــان را فقــط 
ــایل  ــه مس ــه ب ــم ک ــی ه ــد. و وقت ــدود کنن ــا مح ــن حوزه ه در ای
خشــونت  ها، جنگ هــا و رســیدن جوامــع بــه صلــح پــس از 
ســال ها منازعــه در تاریــخ بــرش پرداختــه شــود، یــک نکتــه 
بــه درســتی روشــن اســت کــه زنــان نقــش اساســی را در پایــان 
ــته اند.  ــح داش ــتقرار صل ــن و اس ــای خونی ــن نربده ــه ای دادن ب
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 آن هــا 
بــه دســت زنــان بــوده اســت. ایــن کشــورها اضافــه بــر داشــن 
امکانــات بهداشــتی مناســب، بــا رهــربی زنــان در بهریــن 

ــد. ــرار دارن ــا ق وضعیــت مدیریــت کرون
بنابرایــن، افغانســتان بــا توجــه بــه درگیــری  و خشــونت های 
چنــد بعــدی کــه دارد، منی توانــد بــه پایــان ایــن داســتان 
خونیــن برســد؛ الــی این کــه زنــان نقــش کلیــدی را در نهادهــای 
مختلــف کــه مســوولیت پیشــربد جنــگ و صلــح کشــور را بــدوش 
دارنــد، بــازی نکننــد. شــواهد و تجربــه نشــان می دهــد 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 می گــذارد 
ــت.  ــاده زنده اس ــوق الع ــتان ف ــان افغانس ــس در زن ــن ح ــه ای ک
ــان در ســطوح رهــربی نهادهــای امنیتــی،  هم چنــان حضــور زن
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حضور زنان در صفوف پولیس؛ 
ضرورت مبرم جامعه است 

ــه جامعــه ی خویــش اســت.  ایــن والیــت مصــدر خدمــت ب
او در مصاحبــه ی بــه »بــی بــی ســی« گفتــه اســت: » رضایــت 
ــور  ــا حض ــا ب ــا در ادارات و عملیات ه ــه زن ه ــن ک ــردم و ای م
ــه ادامــه کارش  پولیــس زن احســاس راحتــی می کننــد، او را ب

ــرده اســت.«  ــدوار ک امی
 تنهــا ســاجده وصــال نیســت کــه افتخــار اجــرای وظیفــه در 
ــه مــردم خــود را دارد،  صفــوف نیروهــای پولیــس و خدمــت ب
بــل صدهــا زن افغــان امــروزه دوشــادوش برادران شــان مصــروف 
خدمــت بــه مــردم و تأمیــن امنیــت جامعــه ی خویــش اســتند.

آموزش هــای  بــه  زن  پولیــس  نیروهــای  برابــر  دسترســی 
ــای  ــزاری دوره ه ــر و برگ ــای براب ــاد فرصت ه ــی و ایج تخصص
آموزشــی در زمینــه ی حقــوق بشــر و حقــوق زنــان از برنامه های 
بــوده کــه وزارت امورداخلــه ی کشــور طــی ســال های گذشــته 
ــا  ــام داده و ب ــس زن انج ــازی پولی ــش و توانمندس ــرای افزای ب
ــد  ــته ان ــس توانس ــان پولی ــا زن ــن برنامه ه ــدن ای ــی ش عمل
ــش  ــت نق ــن امنی ــد در تأمی ــار دارن ــردم انتظ ــه م ــه ک آن گون

ــد.   ــا نماین ــر ایف موث
ــه همــواره تأکیــد کــرده اســت کــه  رهبــری وزارت امــور داخل
ــلکی  در پهلــوی فراهــم نمــودن زمینــه ی آموزش هــای مس
ــای  ــرای نیروه ــالم کاری ب ــط س ــاد محی ــس زن، ایج ــه پولی ب
پولیــس زن نیــز از اولویت هــای کاری ایــن وزارت قــرار دارد تــا 
ــا  ــد، ب ــس می پیوندن ــوف پولی ــه صف ــه ب ــی ک ــداد از زنان آن تع

ــه  ــرای رســیده گی ب ــی ب ــای حیات ــی از نیازه ــدون شــک یک ب
جرایــم و اجــرای عدالــت، برابــری و فضــای زمینه ســاز اعتمــاد 
ــردم و پولیــس، اســتخدام نیروهــای پولیــس  ــان م ــر می بیش ت
زن درصفــوف نیروهــای دفاعــی و امنیتــی بــه ویــژه در صفــوف 
پولیــس می توانــد باشــد. ایــن کار همــان گونــه کــه در دو دهــه 
ــان در صفــوف پولیــس ثابــت ســاخته،  ــا افزایــش زن گذشــته ب
ــا  ــن نیروه ــوف ای ــان در صف ــری و مشــارکت زن از یک ســو براب
را بــه وجــود آورده و از جانــب دیگــر نیــز ســبب تأمیــن بیشــتر 

عدالــت در جامعــه شــده اســت. 
خوش بختانــه دولــت افغانســتان بــا ســعی و تــاش در زمینــه ی 
اســتخدام، آمــوزش، بــاز آمــوزی و حمایــت از نیروهــای پولیــس 
زن در کشــور طــی ســال های گذشــته همــت گماریــده، 
ــل  ــت، ب ــل پایتخ ــا در کاب ــان را نه تنه ــادی از زن ــماری زی ش
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 خانم هــا بــا اعتمــاد 
بیشــتر در موجودیــت پولیــس زن می تواننــد در بیــرون از خانــه 

بــه کارهــای خویــش ادامــه دهنــد. 
ــدود ده  ــه ح ــت ک ــای اس ــی از خانم ه ــال یک ــاجده وص س
ســال پیــش در والیــت جوزجــان در شــمال افغانســتان یک جــا 
ــی  ــای امنیت ــوف نیروه ــه صف ــال ب ــد وص ــوهرش وحی ــا ش ب
پیوســت. از آن زمــان تاکنــون در راســتای تأمیــن امنیــت مــردم 
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در برابــر زنــان، ازدواج هــای اجبــاری، اخــذ پــول گــزاف پیــش از 
ــت جنســی و  ــر، آزار و اذی ــای دیگ ــه و نام ه ــام طویان ازدواج بن

ــد. ــری می کن ــای ناموســی جلوگی قتل ه
از آن جایــی کــه نیــم پیکــر جامعــه را زنــان تشــکیل می دهنــد، 
تنهــا داشــتن پولیــس مــرد کافــی نیســت؛ در نبــود پولیــس زن، 
ــان  ــا زن ــا و ی ــی های خانه ه ــه تاش ــادر ب ــس ق ــای پولی نیروه
بــه صــورت درســت نخواهنــد شــد و همچنــان دشــوار خواهــد 
ــه  ــونت علی ــای خش ــاً قضای ــا، مخصوص ــی قضای ــه بعض ــود ک ب
ــان در  ــر ایــن حضــور زن ــان را بتواننــد حــل  نماینــد. بنــأ ب زن
صفــوف نیروهــای امنیتــی، ضمــن ایــن کــه حــق مســلم زنــان 

اســت، یــک ضــرورت نیــز اســت.
در دو دهــه ی گذشــته، دولــت افغانســتان و تمویــل کننــده گان 
بین المللــی گام هــای مثبتــی  در راســتای بازســازی تاسیســات 
ــته  ــتان برداش ــی افغانس ــس مل ــاد پولی ــمول ایج ــادی به ش بنی
انــد کــه از آن جملــه می تــوان امتیازهــای متعــدد بــه منظــور 
ــن از  ــا ت ــزام صده ــی، اع ــس مل ــوف پولی ــان در صف جــذب زن
ــان و دختــران جهــت آمــوزش معیارهــای مســلکی پولیــس  زن
ــرای فارغــان  ــه  خــارج از کشــور  و همچنــان اعطــای رتبــه ب ب
ــوان  ــلکی عن ــات مس ــم دوره ی تعلیم ــس از خت ــه ی زن پ طبق
ــش  ــه افزای ــج ب ــا منت ــن برنامه ه ــدن ای ــی ش ــه عمل ــرد ک ک
ــی  ــای امنیت ــوف نیروه ــان پولیــس در صف ــداد زن تدریجــی تع

ــد. گردی
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 پیمانــه ی کــه تعــداد زنــان 
ــک  ــو ی ــوند از یک س ــذب ش ــی ج ــای امنیت ــوف نیروه در صف
گام مهــم بــرای تقویــت و حمایــت از حقــوق زنــان و دختــران 
افغانســتان بــه حســاب می آیــد و از جانــب دیگــر نقــش 
ارزنــده ای را در توســعه و ایجــاد یــک فضــای صلــح و بــا ثبــات 

ــد. ــازی کن ــد ب می توان

ــه وظایــف شــان ادامــه دهنــد.   اطمینــان خاطــر ب
طــارق آریــن، ســخنگوی وزارت امــور داخلــه می گویــد کــه 
ــان، در بخــش  ــرای جــذب، تربیــت و آمــوزش زن ــن وزارت ب ای
رهبــری و رزمــی نیروهــای امنیتــی برنامــه دارد و بــرای زنــان 

ــه اســت. ــر گرفت ــای بیشــتری را در نظ فرصت ه
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 1۹۹6 در زمــان حکومــت 
طالبــان، پولیــس زن از خدمــت در صفــوف ایــن نیروهــا منــع 
شــدند. امــا در ســال 2005 میــادی 1۸0 زن جــذب پولیــس 
شــدند، در حالــی کــه شــمار نیروهــای پولیــس در همــان ســال 
بــه 35 هــزار نفــر می رســید. در ســال 2013 تعــداد نیروهــای 
پولیــس زن در افغانســتان بــه 1500 نفــر رســیده، امــا در 
حــال حاضــر بــر بنیــاد معلومــات وزارت امورداخلــه، از مجمــوع 
ــکیل  ــان تش ــد آن را زن ــس، 16 درص ــروی پولی ــزار نی 150 ه
ــن  ــی در ای ــی و نظام ــای غیرنظام ــه در بخش ه ــد ک می دهن

ــد.  ــرا می کنن ــه اج وزارت وظیف
آگاهــان نظامــی بــه ایــن بــاور انــد کــه  مهم تریــن عاملــی کــه 
می توانــد بــه امنیــت یــک جامعــه کمــک نمایــد ایجــاد اعتمــاد 
ــی  ــت. وقت ــه اس ــس و جامع ــان پولی ــل می ــکاری متقاب و هم
ــد  ــته باش ــود داش ــا خ ــه را ب ــه جامع ــت ک ــق اس ــس موف پولی
ــور  ــا مام ــه ت ــگاه گرفت ــتاد دانش ــه از اس ــار جامع ــه اقش و هم
تنظیــف شــهرداری ایــن احســاس را داشــته باشــند و احســاس 
ــه اســت،  ــن جامع ــد همی ــس فرزن ــه پولی ــد ک مســوولیت کنن
ــه ی خیلــی کوچــک هــم باشــد کمــک معنــوی  ــه پیمان ــو ب ول
نمایــد تــا پولیــس بهتــر بتوانــد امنیــت جامعــه را تأمیــن نماید. 
ــم  ــتان حاک ــه ی افغانس ــه در جامع ــی ک ــه فرهنگ ــه ب ــا توج  ب
اســت حضــور زنــان در صفــوف نیروهــای امنیتــی بــه ویــژه در 
ــک ضــرورت  ــع ی ــا دیگــر جوام ــوف پولیــس در مقایســه ب صف

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــرم ب مب
نقــش پولیــس زن در جامعــه از خشــونت ها کــه همانــا خشــونت 
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ــه  ــه ک ــی آن گون ــی سیاس ــتان در بخش ــان افغانس ــد زن  هرچن
ــان بــه معنــای واقعــی  جنبــش ســازمان یافتــه ی مشــارکت زن
کلمــه تعریــف شــده اســت، تاکنــون ظهــور نکــرده اســت، امــا 
ایــن کــه زنــان افغــان بــه صــورت خــود جــوش و گام بــه گام 
ــارکت  ــن مش ــده ای ــه آین ــوان ب ــد، می ت ــیده ان ــا رس ــا اینج ت

ــود. ــدوار ب سیاســی بســیار امی
ــان بیســت ســال پیــش نیســتند،  ــروز افغانســتان زن ــان ام  زن
زنــان  اعتراض هــای  و  موضع گیری هــا  در  را  تفــاوت  ایــن 
نســبت بــه مذاکــرات صلــح دوحــه می تــوان دیــد؛ پــس از آغــاز 
مذاکــرات صلــح دوحــه زنــان افغــان بــه صــورت دســته جمعی 
ــبکه های  ــی و ش ــانه های جمع ــتفاده از رس ــا اس ــان ب و همچن
اجتماعــی خواهــان حفــظ دســت آوردهای دو دهــه ی گذشــته 
بــه ویــژه در بخــش زنــان شــده و تأکیــد شــان بــر ایــن اســت 
ــه  ــده گرفت ــد نادی ــان نبای ــوق زن ــح حق ــرات صل ــه در مذاک ک

شــود. 
ــای  ــی از اعض ــارات برخ ــه اظه ــبت ب ــان نس ــای زن اعتراض ه
هیــأت مذاکــره کننــده ی گــروه طالبــان حتــی فراتــر از 
ســازمان  در  و  شــد  گرفتــه  جــدی  افغانســتان  مرزهــای 
ملــل و دیگرســازمان های بین المللــی بــه بــراورده شــدن 
خواســت های آنــان تأکیــد صــورت گرفــت. ایــن مســاله نشــان 
داد کــه زنــان افغانســتان امــروزه بخشــی از جامعــه ی فعــال در 
ــده گرفتــن آن هــا در  ــد و نادی ــه حســاب می آین ــن کشــور ب ای

رویــداد 11 ســپتامبر درســال 2001 میــادی در امریــکا، 
ــن  ــم زد و ای ــتان رق ــرای افغانس ــدی را ب ــیار ج ــوالت بس تح
ــان،  ــن می ــه در ای ــرد ک ــاز ک ــو آغ ــز را از ن ــه چی ــور هم کش
ــی را  ــس طای ــک چان ــان افغانســتان ی ــرای زن ــداد ب ــن روی ای
فراهــم ســاخت. زنــان افغــان پــس از ســرنگونی رژیــم طالبــان 
در کشــور بــه صحنــه آمدنــد، از سیاســت تــا اقتصــاد و از هنــر 

ــد.  ــا بازکنن ــه ج ــود در جامع ــرای خ ــتند ب ــا ورزش توانس ت
تــاش و حمایــت جامعــه ی جهانــی از رونــد دموکراســی 
و مردم ســاالری در افغانســتان ســبب شــد کــه حکومــت 
افغانســتان نیــز بــا گام هــای جــدی زنــان افغانســتان را حمایــت 
و بــه توانمندســازی آنــان زمینــه ســازی و ســرمایه گذاری 
ــژه بخــش  ــه وی ــان ب ــن تاش هــا ســبب مشــارک زن ــد. ای نمای
ــان سیاســت مــدار در  ــد و امــروز شــماری از زن سیاســت گردی
ــان مســتقانه  ــد و همچن ــرار دارن ــی ق ــای حکومت رآس اداره ه
ــا  ــا ب ــت را نیــز مشــوره می دهنــد. ام ــد و دول تصمیــم می گیرن
ایــن وجــود چالش هــای نیــز پــس از دو دهــه هنــوز هــم وجــود 
ــوق زن درکشــور در  ــاالن حق ــان و فع ــاور آگاه ــه ب ــه ب دارد ک
برخــی مســایل ایــن چالــش ســبب شــده کــه زنــان بــه هدفــی 
ــی در هــر  ــد، نتواننــد دســت یابنــد، ول کــه تعیــن کــرده بودن
حالــت آنچــه امــروز زنــان را از هــدف شــان نتوانســته متوقــف 
ســازد، همانــا اراده ی محکــم خودشــان بــه پیشــرفت و حمایــت 

ــان اســت.  ــت افغانســتان از آن دول

مشارکت سیاسی زنان؛ 

زنان امروز زنان بیست سال پیش نیستند 
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تطبیــق شــده انــد کــه نتایــج مؤثــر در راســتای توانمندســازی 
زنــان داشــته انــد. 

بــا توجــه بــه ایــن دســت آوردها و مشــارکت گســترده ی زنــان 
ــش  ــتان راه دراز را در پی ــان افغانس ــاع، زن ــت و اجتم در سیاس
ــا و  ــت آورده ــه دس ــود هم ــا وج ــر ب ــال حاض ــد و درح دارن
ــه  ــی ب ــه ی جهان ــت و جامع ــت دول ــه حمای ــه ب ــای ک توانایی ه
ــرار  ــذار ق ــال گ ــه در ح ــت ک ــوان گف ــد، می ت ــت آورده ان دس
دارنــد و تــا رســیدن بــه آرمان شــهر واقعــی شــان نیــاز جــدی 
نیــز بــه حمایــت سیاســی و مردمــی دارنــد، امــا در ایــن میــان 
ــدگاه و  ــر دی ــت، تغیی ــت اس ــز اهمی ــیار حای ــه بس ــزی ک چی
ــاع  ــارکت زن در اجتم ــال زن و مش ــی در قب ــای اجتماع باوره
ــای  ــت بیشــتر و برنامه ه ــه جدی ــد ب ــه بای و سیاســت اســت ک
ــه،  ــت ن ــوولیت دول ــا مس ــن کار تنه ــاز دارد و ای ــر نی منظم ت
ــی و در کل هــر  ــاالن مدن ــی، رســانه ها، فع ــه ی  مدن ــل، جامع ب
ــه و  ــای کهن ــر و باوره ــا فک شــهروند کشــور مســوولیت دارد ت
ــه  ــان ب ــک انس ــوان ی ــه عن ــر داده و زن را ب ــیده را تغیی پوس
رســمیت بشناســد و کارکــردن در اجتمــاع را نیــز حــق قانونــی 

ــد.   او بدان

ــت.  ــن اس ــا ناممک ــه بخش ه هم
بــا توجــه بــه برقــراری دموکراســی در افغانســتان طی ســال های 
اخیــر، اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه زن و دختــر افغــان 
بــرای رســیدن بــه حقــوق خــود تــاش جــدی داشــته باشــد. 
ــای  ــان در عرصه ه ــروز، مشــارکت زن ــع ام ــه جوام ــرا در هم زی
مختلــف، یکــی از مباحــث مهــم در نظریــات توســعه به حســاب 
ــک  ــعه ی ی ــد و توس ــه رش ــت شــده ک ــز ثاب ــن نی ــد و ای می آی
ــان(  جامعــه بــدون رشــد و مشــارکت نیمــی از اعضــای آن )زن
ــه شــرایط جدیــد و  ــا توجــه ب ناممکــن اســت. در افغانســتان ب
ــای  ــه در دهه ه ــای ک ــل بحران ه ــرای ح ــاش ب ــتای ت در راس
ــز  ــان نی ــایل زن ــوده اســت، مس ــن کشــور ب ــر ای ــر دامنگی اخی
از اهمیــت خاصــی نــه تنهــا بــرای شــهروندان افغانســتان، بــل 

بــرای جهانیــان نیــز برخــوردار شــده اســت.
 دولــت افغانســتان بــه ویــژه وزارت امــور زنــان در کنــار ده  هــا 
نهــادی کــه بــرای حقــوق زنــان فعالیــت و دادخواهــی می کنند، 
برنامه هــا و طرح هــای را جهــت توانمندســازی و مشــارکت 
ــی،  ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــف سیاس ــای مختل ــان در بخش ه زن
ــته  ــت داش ــری روی دس ــی و هن ــادی، ورزش ــانه یی، اقتص رس
و دارنــد و برنامه هــای زیــادی نیــز در ســال های گذشــته 
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ــاک کاری میوه هــای خشــک( را تشــکیل دهنــد. زعفــران و پ
بــر بنیــاد آمارهــای اتــاق تجــارت و صنایــع، زنــان افغانســتان در حال 
حاضــر در بیــش از 1500 تجــارت رســمی و هم چنــان در بیشــتر از 
ــرآوردی  20 هــزار تشــبثات غیــر رســمی فعالیــت داشــته باشــند. ب
کــه از ســرمایه ی مجموعــی زنــان تجارت پیشــه در افغانســتان شــده، 
درحــال حاضــر ســرمایه ی بانــوان ســرمایه گذار، بالــغ بــر ۸0 میلیــون 

ــی می شــود. ــر امریکای دال
منیــژه وافــق، رییــس اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان، بــه 
»روزنامــه ی صبــح کابــل« گفتــه کــه زنــان افغــان توانســته انــد در 
ــرفت های  ــاری، پیش ــای تج ــه فعالیت ه ــف از جمل ــای مختل بخش ه
ــای  ــته، تجارت ه ــال گذش ــه س ــند و در س ــته باش ــم گیر داش چش

ــد. ــدک ایجــاد کنن ــا ســرمایه گذاری ان کوچــک ب
خانــم وافــق، همچنــان گفتــه کــه زنــان در ســال های اخیــر توانســته 
انــد، در بخش هــای تجــارت، دکان   داری، بانــک داری، بازاریابــی و 

ــت یابند. ــی دس ــت آوردهای خوب ــه دس ــی ب ــکتور خدمات س
رییــس اتــاق تجــارت زنــان، تأکیــد کــرده کــه زنــان تجــارت پیشــه 
بــا وجــودی کــه هنــوز هــم بــا یکســری مشــکات روبــه رو اســتند، 
امــا بــا آن هــم توانســته انــد از فرصت هــای انــدک بیشــترین بهــره را 

بــرده و در چرخــه ی اقتصــادی کشــور نقــش داشــته باشــند.

زنــان افغانســتان در جریــان چهــل ســال گذشــته، بــه دلیــل 
مشــکات و جنــگ از بســیاری حقوق شــان حتــی ابتدایی تریــن 
ــه تعلیــم و تربیــه اســت، محــروم شــده  آن کــه حــق دست رســی ب
ــادی،  ــان در ســال 2001 می ــم طالب ــس از ســقوط رژی ــا پ ــد. ام ان
ــم زد و  ــان را رق ــان زن ــده ی درخش ــه آین ــد ک ــش آم ــی پی تحوالت
ــف  ــای مختل ــل ماحظــه در بخش ه ــان پیشــرفت های قاب ــان افغ زن

ــد.  ــته ان ــارت داش ــه تج از جمل
زنــان افغانســتان بــا حضــور و مشــارکت شــان در بخش هــای 
مختلــف سیاســی- اجتماعــی، نقــش خــود را در بهبــود جامعــه ایفــا 
ــا  ــه بخش ه ــان را در هم ــارکت آن ــوان مش ــروزه می ت ــوده و ام نم

ــرد.  ــاس ک احس
ــت  ــه حمای ــده ب ــد از فرصــت پیــش آم ــاش کرده ان ــان ت ــان افغ زن
ــت و نهادهــای حامــی حقــوق زن در کشــور اســتفاده نمــوده و  دول
بــه توانایی هــای خــود بیفزاینــد. آنــان در ســال های گذشــته تــاش 
کــرده انــد در کنــار فعالیت هــای سیاســی– اجتماعــی، در چرخــه ی 

اقتصــادی نیــز ســهم داشــته باشــند.
 بــر بنیــاد آمــار اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان، در حــال حاضــر زنــان 
ــار آن  ــد و در کن ــش دارن ــتان نق ــاد افغانس ــد اقتص ــا 5 درص در 3 ت
توانســته انــد، ۸0درصــد کارگــران کاالهــای صادراتــی چــون )قالیــن، 

منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان: 

اگر اوضاع خوب باشد، تا ۵ سال آینده 
زناِن میلیاردر خواهیم داشت
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افغانســتان وجــود دارد، امــا بــا آن هــم تاکنــون هیــچ زنــی نتوانســته 
ــد. ــته باش ــاردی داش ــرمایه ی میلی ــت، س اس

ــتان را  ــاردر در افغانس ــوان میلی ــتن بان ــل نداش ــق دلی ــژه واف  منی
ــد  ــا می گوی ــد. ام ــوان می کن ــا عن ــرکوب آنه ــگ و س ــال ها جن س
کــه در 1۹ ســال گذشــته، زنــان میلیونــر پیــدا کردیــم، اگــر اوضــاع 
ــده  ــال آین ــا 5 س ــد، ت ــته باش ــه داش ــز ادام ــه نی ــور همین گون کش

ــم داشــت. ــز خواهی ــاردر نی ــان میلی زن
اتــاق  تجــارت و صنایــع زنــان در دهــم میــزان ســال 13۹6 
ــان افغــان در بخش هــای  ــه منظــور افزایــش ســهم زن خورشــیدی ب
اقتصــادی ایجــاد شــد و بــه گفتــه ی مســووالن ایــن اتــاق، در بیشــتر 
از دو ســال گذشــته کارهــای عمــده ی بــرای رشــد اقتصــادی زنــان 

ــت. ــام داده اس انج
منیــژه وافــق می گویــد کــه در ســال های گذشــته، آن هــا در قســمت 
ــان کار  آمــوزش مدیریــت درســت اقتصــادی، مدیریــت بازاریابــی زن
ــی  ــگاه های تجارت ــدت نمایش ــن م ــر آن در ای ــزون ب ــد، اف ــرده ان ک

ویــژه ی 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 ضروریات شــان را از تولیــدات زنــان متشــبث خریــداری کننــد. 
ــترش  ــرای گس ــا ب ــاختن زمینه ه ــم س ــر فراه ــتان ب ــت افغانس دول
ــد  ــز تعه ــرون از کشــور نی ــان در بی ــان افغ ــی زن ــای تجارت فعالیت ه

ســپرده اســت.
ــرمایه  ــده ی س ــاره ی آین ــتان، درب ــان افغانس ــع زن ــارت و صنای تج
گذاری هــای زنــان در کشــور، خوش بیــن اســت، امــا ایــن نهادحامــی 
ــد،  ــت کنن ــه حمای ــد ک ــت می خواه ــان تجــارت پیشــه، از حکوم زن
ــو  ــان، از یک س ــار زن ــاق، کار و ب ــن ات ــووالن ای ــاور مس ــه ب ــرا ب زی
ــذار  ــد اثرگ ــا می توان ــور و خانواده ه ــادی کش ــع اقتص ــود وض در بهب
از ســوی دیگــر نقــش زنــان را در تصمیم گیری هــا در  باشــد، 
خانــواده هــم می توانــد برجســته بســازد و ایــن کار نیزســبب کاهــش 

می شــود. خانواده گــی  خشــونت های 

ــال  ــل س ــه چه ــل افغانســتان ک ــد: کشــوری مث ــق می گوی ــو واف بان
ــا  ــد، ب ــوده ان ــیه ب ــان در حاش ــته و زن ــر گذاش ــت س ــگ را پش جن
آن هــم پــس از ســال 2002 میــادی، در وضعیــت خوبــی قــرار دارند. 
ــداد  ــد، تع ــی داشــته ان ــارف پیشــرفت های خوب ــان در بخــش مع زن
ــاحه ی کاری  ــت. در س ــه اس ــش یافت ــو افزای ــوز و دانش  ج دانش آم
ــد. ــر شــده ان ــا و تجارت پیشــه خــوب ظاه ــوان کارفرم ــه عن ــز ب نی

توانمندسازی اقتصادی زنان چه پیامد های مثبت دارد؟
بــه بــاور منیــژه وافــق، زمانــی کــه یــک خانــم اســتقال اقتصــادی 
داشــته باشــد، صاحــب احتــرام و قــدرت می شــود، خانــواده و جامعــه 
ــا ایــن، خوبتــر می توانــد  نیــز بــاالی او حســاب می کنــد . هم زمــان ب
ــه  ــم ک ــک دخترخان ــًا ی ــد. مث ــیده گی کن ــود رس ــدان خ ــه فرزن ب
مجــرد اســت و بــه مســایل اقتصــادی نیازمنــدی دارد، بــا یــک دختــر 
ــت،  ــتاده اس ــود ایس ــای خ ــر پ ــادی س ــاظ اقتص ــه از لح ــی ک خانم

ــد. ــرق می کن ف
ــای اقتصــادی  ــه فعالیت ه ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــوق زن ب ــاالن حق فع
زنــان و اســتقالیت مالــی شــان از افزایــش  خشــونت علیــه آن هــا نیــز 
ــر  ــه لحــاظ اقتصــادی، ب ــان ب می کاهــد و از ســویی هم توانمنــدی زن

ــوب دارد. ــرات مطل ــز تاثی چگونه گــی وضعیــت زنده گــی شــان نی
ــان انجــام شــده،  ــع زن ــاق  تجــارت و صنای ــه از ســوی ات بررســی ک
نشــان می دهــد کــه زنــان افغانســتان بیشــتر می تواننــد در زمینــه ی 
تولیــد لبــاس مکــس ســنتی- مــدرن، زیــورات، فعالیت هــای 
ــب، کودکســتان ها، رســتورانت ها،  ــل، ســاختن مکات ــی از قبی خدمات
بســته بندی  و  آی تــی  خدمــات  مســافربری،  نماینده گی هــای 
میوه هــای خشــک و زعفــران فعالیــت کننــد، زیــرا تجــارت زنــان در 

ــت. ــه داده اس ــتر نتیج ــا بیش ــن بخش ه ای
ــه آن  ــاکان ب ــم کم ــوز ه ــان هن ــه  زن ــکاتی ک ــه مش ــه ب ــا توج ب
مواجــه اســتند، امــا نتوانســته انــد طــی ســال های گذشــته، 
ــرمایه ی  ــا س ــند و ب ــته باش ــادی داش ــم گیر اقتص ــای چش فعالیت ه

انــدک، تجارت هــای کوچکــی راه انــدازی کننــد.
ــم شــدن  ــا فراه ــد، ب ــان می گوی ــع زن ــاق تجــارت و صنای ــس ات ریی
زمینــه بــرای فعالیــت زنــان، اکنــون چندیــن زن میلیونــر در 
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سمبالښــت کــې د مــال د تیــر پــه شــان ارزښــت او حیثیــت لــري، 
کــه چیــرې مــوږ ښــه ځیــر شــو د ماشــومانو پــه روزنــه کــې مــور 
ــت  ــه پیداېښ ــوم ل ــوي، د ماش ــات رول لوب ــه زی ــه پرتل ــالر پ د پ
څخــه مخکــې تــر ۹ میاشــتو یــې پــه ګېــډه کــې پــه ډېــر صــرب، 
ــدا  ــوم پی ــې ماش ــه چ ــوی، کل ــاتنه ک ــې رسه س ــم او حوصل زغ
ــره  ــه ډې ــې پ ــورې ی ــو پ ــري کل ــر اخ ــر ت ــه د عم ــه پیل ــږي ل کی
مینــه د هغــه د هرقســم پالنــې څخــه دریــغ نــه کــوي، پــه ډېــرو 
ــې  ــو راتلونک ــوي؛ ترڅ ــه ک ــه او پالن ــې روزن ــکالتو ی ــو مش امیدون
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 
ــوی  ــر ل ــې ډې ــه ک ــه دې برخ ــه پ ــودل، پلرون ــه پرښ ــه ن ــم ت تعلی
مســولیت لــري، چــې د خپلــو زامنــو پــه څنــګ کــې د لورګانــو 
د ښــوونې او روزنــې غــم هــم وخــوري. اکــره پــه دې رشمیــږي 
ــم او  ــه د عل ــونځي ت ــدې ښ ــدې مین ــه د دوی خوین ــې څنګ چ
ــې د  ــې چ ــال ک ــې ح ــاره الړې يش، پداس ــو لپ ــې حاصلول پوه
علــم او پوهــې الســته راوړل پــه نارینــه  او ښــځینه دواړو بانــدې 
ــه دوی د غــره  ــه رشمیــږي، چــې پ فــرض دی؛ امــا دوی پــدې ن
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 
ــه  ــړۍ ت ــې ن ــرې ی ــې څی ــیايس مهم ــې س ــوه او داس ــه کار پ پ
ورکــړې دي، چــې حتــا د کائناتــو ژونــد کولــو تــه یــې تغیــر 

ــره  ــا ډې ــر چ ــر ه ــځو ت ــې ښ ــړه ک ــه جګ ــه روان ــتان پ د افغانس
کورنــۍ  د  او  وروڼــه  اوالدونــه،  خپــل  ده،  ورکــړې  قربــاين 
رسپرســتان یــې قربــاين شــوي دي او ترڅنــګ یــې روانــې 
ــورو  ــو او ن ــي خدمات ــپړو روغتیای ــم، بش ــځې د تعلی ــړې ښ جګ
ټولنیــزو اســانتیاو څخــه بــې برخــې کــړي وې؛ ولــې پــه تیــرو 
۱۸ کلونــو 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 
ــولې د  ــته او د س ــره، ژورنالیس ــه، تاج ــه، جرنال ــره، څارنوال وزی
ــول د جمهــوري نظــام  مذاکــرايت پــالوي غــړې ده، چــې دا ټ
ــاره  ــوب لپ ــو د خوندیت ــځو د حقوق ــې د ښ ــې دي چ ــه ژمن هغ
یــې کــړې دي؛ ترڅــو ښــځو تــه خپــل ټــول حقــوق د اســالم پــه 

ــا کــې ورســیږي. رڼ
ــه اجتامعــي  ــر شــو پ ــه کــه ځی ــو ت ــو هیوادون ــړۍ پرمختلل د ن
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 
ــه  ــور او د میرمنــې د درجــې پ ــه د مــور، خــور، ل کــې ښــځو ت
ورکولــو رسه د احــرام او عــزت ځــای ورکــړل شــوی دی. هغــه 
یــوه ازاده د ځانګــړو حقوقــو څښــتنه ده، چــې درنــاوی یــې پــه 
ــوونه او  ــې ښ ــه ک ــه ټولن ــي او رضوري دی. پ ــې الزم ــه ک ټولن
ــه ښــه  ــواد د اقتصــادي او اجتامعــي چــارو پ ــوه هی ــه د ی روزن

په یوې ټولنې کې د ښځو السته راوړنې
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ورکــړی. لــه ښــځو رسه هــر ډول نــاوړه، تبعــض او بــد چلند 
اســالم ډېــر پخــوا غندلــی او منــع کــړی دی، داســې چــې 
ــه اصولــو رسه ســم ګنــګار ګڼــل  کوونکــی یــې د اســالم ل
کیــږي، پــه هغــه وخــت کــې چــې انســانانو خپلــې لوڼــې 
ــه  ــو اســالم دا کار منــع کــړ او ښــځو ت ژونــدۍ خښــولې ن
ــې د  ــړ، چ ــق ورک ــو ح ــد جوړول ــو د ژون ــد کول ــې د ژون ی
اســالم پــه راتــګ رسه د لــوړې مرتبــې څښــتنانې شــوې.  
کــه د برشیــت تاریــخ تــه نظــر واچــوو د ښــځو ونــډه پکــې 
ــوي؛  ــو زنګ ــو الس زانګ ــه ی ــه پ ــځه ک ــږي، ښ ــته کی برجس
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 
ــوږ زړورې  ــړې ده، زم ــده ک ــه څرګن ــه برخ ــې خپل ــې ی ک

خوینــدې د خپلــو وروڼــو رسه یوځــای د ژونــد او ټولنــې د 
چــارو پــه پرمــخ بیولــو کــې خاصــه ونــډه اخیســتې. 

ــځې د  ــري، ښ ــم رول ل ــې مه ــه ک ــه ټولن ــډه پ ــځو ون د ښ
ــلونه  ــواد راتلونکــي نسـ ټولنــې هغــه قــرش دی چــې د هی
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 
ــو  ــاره ی ــا لپ ــځو د وړتی ــډون د ښ ــاوي ګ ــر او مس ــې براب ک
ښــه ازمایښــت ده؛ نــو لــه همــدې املــه د ښــځو ونــډه پــه 
ســوله، سیاســت، اقتصــاد او امنیــت کــې مهــم او اســايس 
ــد دی  ــځو رول څرګن ــې دښ ــر ک ــه ډګ ــت پ دی. د سیاس
ــي  ــه دولت ــې پ ــځینه کارکوونک ــره ښ ــمهال زیات ــې اوس چ
ــوړو بســتونو کــې د  ــرو ل ــه ډې ــو کــې پ او خصــويص ادارات
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 ورزش  کار در 
افغانستان

ــازی را بــه خــود  ــا تالش هــای زیــاد توجــه عالقه منــدان ایــن ب ب
جلــب منوده انــد.

فرشــته احمــدزی، کاپیتــان تیــم ملی بســکتبال می گویــد: »در 
ــاد،  ــل، مزاررشیــف، جالل آب حــال حــارض در شــش والیــت؛ کاب
غزنــی، هــرات و ســمنگان تیــم بســکتبال بانــوان فعالیــت دارد، 
امــا در والیت هــای دیگــر بنابــر مشــکالت امنیتــی تــا حــاال 

ــوان را بســازیم.« موفــق نشــده ایم کــه تیــم بســکتبال بان
ــت  ــکده ی تربی ــود را از دانش ــانس خ ــه لیس ــدزی ک ــو احم  بان
بدنــی دانشــگاه تعلیــم و تربیــه ی کابل )شــهید پروفیســور برهان 
الدیــن ربانــی( گرفتــه، در حــال حــارض معــاون فدراســیون های 

ورزشــی پوهنتون هــای افغانســتان اســت.
ــای  ــا و برنامه ه ــزاری هامیش ه ــواره در برگ ــدزی هم ــو احم بان
ــر  ــش مؤث ــال و نق ــهم فع ــتان س ــکتبال افغانس ــیون بس فدراس
ــیمینارها  ــاپ ها، س ــا، ورکش ــان در کنفرانس ه ــته و  همچن داش

ــد.  ــت می کن ــی رشک ــی ورزش ــزرگ فرهنگ ــل ب و محاف
بانــو احمــدزی، کاپیتــان تیــم ملــی باســکتبال افغانســتان 
ــت  ــوان فعالی ــکتبال بان ــی بس ــم مل ــل 6 تی ــد: »در کاب می گوی

بســکتبال پــس از بــازی فوتبــال از محبوب ترین ورزش ها اســت. 
در افغانســتان زنــان از جایــگاه اصلی شــان در بخــش ورزش 
کمــر برخــوردار بودنــد، امــا بــا وجــود موانــع و چالش هــای کــه 
در راســتای مشــارکت و ســهیم شــدن در ورزش رس راه شــان 
ــچ گاه  ــد، هی ــه دارن ــه ورزش عالق ــه ب ــران ک ــان و دخ ــوده، زن ب
ــت  ــا ثاب ــد ت ــالش کرده ان ــده و ت ــا نش ــع و چالش ه ــلیم موان تس
ســازند کــه چیــزی کــم از ورزش کاران مــرد ندارنــد و می تواننــد 
ــور  ــواده و کش ــرای خان ــاری ب ــود و افتخ ــرای خ ــای ب موفقیت ه

بــه دســت آورنــد.
از  افغانســتان یکــی   در ســال های گذشــته رشــد ورزش در 
ــه  ــا توج ــه حت ــوده ک ــه ب ــل مالحظ ــم و قاب ــت آورد های مه دس
جهانیــان را بــه خــود جلــب کــرد، زیــادی ورزش کاران کشــور کــه 
ــون  ــای گوناگ ــوند، در بخش ه ــرسان می ش ــران و پ ــامل دخ ش
ــور  ــرای کش ــادی ب ــارات زی ــا افتخ ــن مدال ه ــا گرف ــی ب وزرش
ــران ورزش کار در  ــامری از دخ ــان ش ــن می ــا در ای ــد. ام آفریدن
بخــش باســتکبال طــی ســال های گذشــته خــوب درخشــیدند و 
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نیســت. جمنازیــوم مخصــوص تیــم بانــوان وجــود نــدارد. لبــاس 
در جریــان متریــن منی دهــد. از طــرف مــردم زیــاد اذیــت و آزار 
می بینیــم. در کنــار متــام مشــکالت بــاز هــم مــا روحیــه ی خــود 
ــا  ــم ت ــود ادامــه می دهی ــای خ ــداده بــه تالش ه ــت ن را از دس
در کنــار دیگــر ورزش هــا بــرای کشــور خــود افتخــار بیافرینیــم.«

در  و محصــل طــب  کابــل  منتخــب  تیــم  ســپوژمی، عضــو 
ــم  ــن تی ــه در ای ــت ک ــال اس ــد، او 5 س ــل می باش ــگاه کاب دانش
فعالیــت می کنــد. او می گویــد: »مــن را پــدرم زیــاد تشــویق 
کــرد تــا ورزش کنــم. ابتــدا در تیــم مکتــب بســکتبال بــازی 
ــی  ــم مل ــدم و وارد تی ــد ش ــیار عالقه من ــد از آن بس ــردم بع می ک
ــل  ــب کاب ــم منتخ ــو تی ــارض عض ــال ح ــه درح ــدم ک ــان ش جوان
اســتم. تــا فعــال در مســابقات هــرات رشکــت کــردم، امــا تاکنــون 
در مســابقاتی کــه در بیــرون از افغانســتان برگــزار شــده رشکــت 

ــرده ام.« نک
پریســا واحــدی، عضــو دیگــر تیــم ملــی بســکتبال بانــوان 
ــش ورزش  ــو در بخ ــال به این س ــه از 10 س ــت ک ــتان اس افغانس

بســکتبال فعالیــت دارد. 
ــتند، در  ــراک داش ــه اش ــر ک ــن 30 نف ــن از بی ــد: »م او می گوی
ــه  ــان بســکتبال انتخــاب شــدم. تاکنــون ســه ســفر ب تیــم جوان
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 
ــرای  ــد. ب ــردان می دانن ــه م ــرص ب ــش را منح ــن بخ ــان ای ــه آن ک
بعضــی از خانواده هــای افغانســتان هنــوز هــم ورزش زنــان 
یــک امــر ناپســند وغیرمعقــول بــه شــامر مــی رود. امــا بــا وجــود 
ایــن دشــواری ها، بانــوان ورزش کار بــه حامیــت دولــت و بــه 
همکاری هــای مالــی جامعه  ی جهانــی و بین املللــی حضــور 

ــد.  ــته ان ــف ورزش داش ــای مختل ــگ در بخش ه پررن
مســووالن کمیتــه ی ملــی املپیــک کشــور می گوینــد کــه بانــوان 
ورزش کار در بخــش باســکتبال در کابــل، مترینــات خــود را 
هفتــه ی دو روز در جمنازیــوم کمیتــه ی ملــی املپیــک زیــر نظــر 

ــد. ــزار می کنن ــده برگ ــان ورزی مربی

ــه  ــازی بســکتبال ب دارنــد کــه هــر تیــم بایــد 12 نفــر باشــند. ب
ــازی می شــود، بازی هــای »ســه ســه« اســت کــه در  دو شــکل ب
هــر تیــم 4 نفــر بــازی می کنــد و بــازی »پنــچ پنــج« هســت کــه 
بــا بازیکن هــای تعویضــی می تواننــد 10 یــا 12 بازیکــن حضــور 

داشــته باشــند.«
بانــو احمــدزی می افزایــد: »مــا بــا بخــش معــارف همــکاری 
داریــم، مکاتــب کــه جمنازیــوم و یــا میــدان بــازی داشــته 
ــه آن مکاتــب  ــه عنــوان تریــرن ب باشــند، دخــران تیــم ملــی را ب
ــکتبال  ــوپ بس ــد ت ــازی مانن ــایل ب ــان وس ــتیم و همچن می فرس
کــه  دخــران  می ســازیم.  فراهــم  دخــران  ایــن  بــرای  را 
عالقه منــدی بــه ورزش بســکتبال را داشــته باشــند مــا در قــدم 
ــس  ــوده و پ ــذب من ــان را ج ــان آن ــکتبال جوان ــم بس اول در تی
از مترینــات در تیــم ملــی بســکتبال بانــوان جــذب می شــوند.«

از  بانــوان  ملــی بســکتبال  تیــم  خانــم احمــدزی، کاپیتــان 
»هــر  می گویــد:  اخیــر  ســال   10 در  دست آوردهای شــان 
ــس از  ــردم، پ ــب رشوع ک ــکتبال را از دوران مکت ــن بس ــد م چن
ــک  ــد از ی ــدم. بع ــذب ش ــان ج ــک جوان ــی املپی ــم مل آن در تی
ســال متریــن در آنجــا در تیــم ملــی بســکتبال بانــوان انتخــاب 
ــودم، ســفرهای تیمــی زیــادی  شــدم. در ایــن مــدت کــه مــن ب
ــه  ــتان ک ــه: تاجکس ــتیم از جمل ــور داش ــرون کش ــل و بی در داخ
ــوم را  ــام س ــم مق ــت کردی ــران رشک ــدش ای ــم، بع ــدال گرفتی م
ــه هندوســتان  ــوب آســیا ب ــان در مســابقات جن ــم، همچن گرفتی
ــام اول را  ــان مق ــای پوهنتون ش ــا تیم ه ــتان ب ــم، در قزاقس رفتی
کســب کردیــم، بعــد از آن در مســابقات ترکمنســتان »ســه ســه« 
داشــتیم و در آخریــن مــورد هــم بــا بوتــان مســابقه داشــتیم کــه 

ــتیم.« ــت داش ــک باخ ــرد و ی ــک ب ی
کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال بانــوان، کمبــود جمنازیــوم و دیگر 
امکانــات ورزشــی را از مشــکالتی عنــوان می کنــد و  می گویــد: 
»بــا آن کــه مشــکالت و چالش هــای زیــادی رس راه مــا قــرار دارد. 
بــاز هــم بــا عالقــه بــه ورزش خــود ادامــه می دهیــم. فدراســیون 
ــه ی  ــرای مــا کمــک منی کنــد در مــاه یــک هــزار مــرصف کرای ب
موتــر مــا را می دهــد کــه بــرای یــک هفتــه مــا هــم بســنده 
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اهمیت حضور زنان در صفوف 
نیروهای امنیتی کشور

ــاد در  ــا و جه ــه بی عدالتی ه ــارزه علی ــن، مب ــار دی ــز در انتش نی
ــادی  ــی و بنی ــش اساس ــرا، نق ــی واپس گ ــرات انحراف ــر تفک براب
را داشــته اند. بــی بــی ســمیه اولیــن شــهید زن در راه تفکــر 
ــب،  ــن ترتی ــه همی ــت و ب ــالم اس ــور اس ــالق مح ــر و اخ فراگس
ــرب)ص(  ــات پیام ــم در دوره ی حی ــه ه ــتند ک ــادی هس ــان زی زن
ــف  ــطوح مختل ــان در س ــات ش ــس از حی ــای پ ــم در دوره ه و ه

ــد.  ــام داده ان ــری را انج ــم گی ــای چش فعالیت ه
ــای  ــان فعالیت ه ــز زن ــا نی ــی م ــوزه ی متدن ــن ح ــخ که در تاری
مختلــف فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و نظامــی را انجــام 
زمینــه ی  در  بدخشــی،  مخفــی  و  بلخــی  رابعــه ی  داده انــد. 
فرهنــگ و ادبیــات کارهــای مانــدگاری کردنــد، ســلطان رضیــه 
غــوری ســال ها امپراتــوری را رهــربی کــرد کــه از دریــای آمــو تــا 
شــبه قــارۀ هنــد حکم روایــی داشــت و ماللــی میونــد کــه جنــگ 
انگلیس هــا  امپراتــوری  برابــر  افغان هــا در  آزادی خواهانــه ی 
ــتان  ــخ افغانس ــه تاری ــد ک ــی بودن ــا زنان ــرد. این ه ــربی ک را ره
از آن هــا بــه عنــوان قهرمانــان یــاد می کنــد و نــام شــان در 
ــته  ــت نوش ــط درش ــا خ ــور ب ــن کش ــخ ای ــن تاری ــای زری برگ ه

همــه  در ایــن زمینــه اتفــاق نظــر دارنــد کــه امــروزه جوامــع 
اجتامعــی،  شــدید  مانده گــی  عقــب  یــک  دچــار  اســالمی 
ــود  ــادی وج ــی زی ــت. دالیل ــی اس ــادی، سیاســی و علم اقتص
دارد کــه بــر اســاس آن، در فراینــد زمانــی، ایــن عقــب مانده گــی 
ــن عقــب  ــی ای ــدا کــرده اســت. یکــی از عوامــل اصل تکامــل پی
مانده گــی، کوتاهــی و کــج فهمــی از دیــن و آموزه هــای واقعــی 
اســالم اســت. فهــم ناقــص مســلامنان از آموزه هــای دینــی، 
زمینه ســاز طــرد یــک بخــش بزرگــی از جوامــع اســالمی در چرخه 
حیــات اجتامعــی شده اســت و ایــن بخــش بــزرگ جامعــه، زنــان 
هســتند کــه بــه رغــم داشــن ظرفیت هــای فراگیرشــان، بنــا بــه 

ــد.  ــده ان ــی مان ــتفاده باق ــل اس ــر قاب ــا غی ــود فرصت ه نب
در حالی کــه اســالم آموخــن علــم را بــه مــرد و زن مســلامن فرض 
گردانیده اســت، امــا ایدولوژی هــای واپس گــرا در بســیاری از 
ــوم  ــری عل ــان از فراگی ــه زن ــده ک ــث ش ــالمی باع ــورهای اس کش
دور مباننــد و هم چنــان فرصــت کار بــرای شــان فراهــم نشــود. 
مــا  پیــام گرامــی  تاریــخ اســالم می خوانیــم همــرس  مــا در 
حــرت محمــد)ص(، یــک تجــارت پیشــه بــود. زنانــی دیگــری 

سمیه حکمت پساکوهی 
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شده اســت. 
امــا بــا تأســف فــراوان، بــا آغــاز خشــونت ها در افغانســتان، 
ریشــه های متدنــی کشــور مــا ســوزانده شــد و زیــر ســاخت های 
و  جنــگ  ســال های  طــی  گشــت؛  ویــران  کشــور  فرهنگــی 
خشــونت ، چندیــن نســل از رفــن بــه مکتــب بــاز ماندنــد و زنــان 
ــدند.  ــور ش ــه محص ــواری خان ــار دی ــه چه ــا ب ــون زندانی ه هم چ
بــا روی کار آمــدن حکومــت جدیــد و رسنگونــی رژیــم ســیاه 
طالبــان در کشــور، آهســته آهســته دروازه هــای مکاتــب بــه روی 
زنــان بــاز شــده زمینــه ی درس و تعلیــم بــرای کســانی که در 
ــت  ــان از نعم ــیاه طالب ــی و دورۀ س ــای داخل ــال های جنگ ه س
ــم  ــم بگوی ــن می توانی ــد. بنابرای ــم ش ــد، فراه ــروم بودن ــم مح عل
ــد.  ــاره یافتن ــات دوب ــان حی ــان افغ ــین، زن ــال پس ــه در 19 س ک
دخــران دانــش آموختــه ی کشــور، پــس از پایان تحصــالت عالی 
شــان بــه نهادهــای مخنلــف دولتــی و غیردولتــی به کار گامشــته 
ــاد می شــود  ــوان دســت آوردها از آن ی ــه عن شــدند کــه امــروزه ب
ــتان در  ــالمی افغانس ــوری اس ــت جمه ــی دول ــأت مذاکرات و هی
دوحــه، بــا افتخــار از ایــن دســت آوردهــا دفــاع کــرده و آن را در 

ــد.  ــل گفتگــو می دانن ــر قاب ــان، غی ــا طالب ــح ب مذاکــرات صل
امــا هنــوز مــا در وضعیــت جنگــی هســتیم و ممکــن بــا تشــدید 
خشــونت ها از ســوی طالبــان و دیگــر گروه هــای تروریســتی کــه 
دشــمن پیرشفــت مــردم افغانســتان هســتند، ایــن دســت آوردها 
بــا تهدیــد مواجــه شــود. زنــان کشــور هــامن گونــه کــه در رونــد 
گفتگوهــای صلــح دولــت بــا طالبــان توانســته اند از مواضــع 
دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان در برابــر طالبــان قاطعانــه 
دفــاع کننــد، در داخــل کشــور نیــز زنــان شــجاع در کنــار مــردان 
و  تروریســم  هراس افگنــی،  علیــه  نــربد  داغ  ســنگرهای  در 

ــد.  ــارزه می کنن ــت کاران مب جنای
ــی و  ــاع از ارزش هــای مل ــان در دف ــان افغ ــه رغــم شــجاعت زن ب
حقــوق اساســی شــهروندان، حضــور آنــان در نهادهــای امنیتــی 
کشــور، در تناســب بــه بســیاری از کشــورهای منطقــه و جهــان 
ــی  ــر ناش ــکل بیش ــن مش ــرف ای ــک ط ــت. از ی ــر اس ــم رنگ ت ک
جنــگ،  ســال های  طــول  در  اجتامعــی  نظــام  فروپاشــی  از 
ارزش هــا و ســنت های دوره ی جنــگ و خشــونت اســت و از 

ســوی دیگــر در پــارۀ از مــوارد، عــدم درک درســت خانواده هــا از 
کار بــا نهادهــای امنیتــی، عــدم عالقــه ی خــود زنــان نســبت بــه 

ــت.  ــه شده اس ــی گفت ــای امنیت ــا نهاده کار ب
امــا یــک موضــوع بســیار واضــح اســت این کــه، هــامن طــور کــه 
حضــور زنــان در گفت وگوهــای صلــح رضوری اســت، حضــور 
آن هــا در میدان هــای مبــارزه علیــه تروریســم و افراط گرایــی 
ــه  ــر ب ــت. رضوری ت ــر اس ــی رضوری ت ــدی و حت ــز رضورت ج نی

چنــد دلیــل اســت:
• حضــور زنــان در جریــان عملیات هــا علیــه خانه هــای کــه 
هراس افگنــان از آن پنــاه گاه ســاخته اند، بــه نیروهــای امنیتــی 

ــد. ــی می ده ــری اخالق ــگ برت ــان جن ــور در جری کش
ــا  ــی را ب ــای امنیت ــان در نیروه ــور زن ــه حض ــری ک ــل دیگ • دلی
ــگ  ــان جن ــت در جری ــاد مصونی ــد، ایج ــوه می ده ــت جل اهمی

ــان اســت. ــرای زن ب
• خشــونت های کــه طالبــان و دیگــر گروه هــای تروریســتی 
ــفاف تر  ــازی ش ــد، روایت س ــام می دهن ــهروندان انج ــر ش در براب

ــد. ــدا می کن ــال پی ــردم انتق ــه م شــده ب
• حضــور زنــان در نیروهــای امنیتــی، بــه آن هــا فرصــت می دهــد 

تــا از حقــوق بــرشی شــان قدرمتندتــر دفــاع کنند.
ــه  ــت ک ــدف اس ــک ه ــه ی ــوف ب ــل معط ــن دالی ــۀ ای ــی هم ول
ــه آن  ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــال می کنن ــردان آن را دنب ــان و م زن
ایــن تالش هــا  هــدف  قربانــی می دهنــد؛  کــه  سال هاســت 
ــا آوردن صلــح  بــردن افغانســتان در مســیر توســعه و پیرشفــت ب
و پایــان دادن بــه خشــونت های چهــل ســاله اســت. مــا زمانــی 
بــه توســعه می رســیم کــه زن و مــرد، بــدون در نظــر داشــت 
ــگ  ــر پرچــم ســه رن ــوم و مذهــب زی ــگ پوســت، ق جنســیت، رن
کشــور و در پرتــو منافــع ملــی نقــش فعاالنــه در مســیر آن را 
بــازی کنیــم و بــی تردیــد ایــن نقــش زمانــی فعــال می شــود کــه 

ــود.  ــته ش ــان در آن برجس ــارکت زن مش
اســالم از حضــور و فعالیــت زنــان در عرصه هــای مختلــف کاری 
ــای  ــه زن ه ــت از منون ــر اس ــالم پ ــخ اس ــد و تاری ــت می کن حامی
کــه بــرای پیرشفــت جامعــه ی اســالمی، دوشــادوش مــردان کار 

کرده انــد. 
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د ښځو مشوريت کمېټې د امنیت 
په برخه کې غونډه دایره کړه

پــه موخــه زیــات کارونــه تــررسه شــوي دي. نومــوړې زیاتــوي چې 
ــوړول،  ــو ل د ښــځینه پولیســو لپــاره د مــادي او معنــوي امتیازات
ــتل، د  ــانتیاوې راوس ــم او اس ــې نظ ــه ک ــه برخ ــذب پ ــب وج جل
ــا  ــزې فض ــوله آمی ــه د س ــرول او همدارنګ ــونو ډې ــي بورس تحصی

رامنځتــه کولــو پــه برخــه کــې کار تــررسه يش.
ــي  ــو م ــې مېرمن ــو ک ــو کلون ــرو څ ــه تی ــې پ ــو وړ ده چ د یادول
ــه شــوې اود هــرې  ــا زیات ــو لېوالتی پولیســو رسه د یوځــای کیدل
ــمیر د  ــو ش ــې د مېرمن ــو ک ــي پولیس ــدو رسه م ــه تیری ــې پ ورځ

ــدو دی.  ــه ډېری ــام وړ پ پ
ــو  ــي پولیس ــه م ــو پ ــړې؛ ترڅ ــل هڅــه ک ــو چــارو وزارت ت کورنی
ــا او کیفیــت  ــه پیاوړتی ــره د دوی پ ــو رسبې کــې د مېرمنــو جذبول

ــدې هــم کار وکــړي. ــې بان جوړون
اوســمهال د کابــل رسبېــره لــس ګونــه ښــځینه پولیســې والیاتــو 

کــې خپلــې دنــدې مخــې تــه وړي.
ــو  ــورو نهادون ــارو وزارت او ن ــځو چ ــه ښ ــارو وزارت ل ــو چ د کورنی
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 
ــو کــې مــي  ــورو والیات ــل او ن ــه کاب ــه پ ــه بلــې خــوا ب رايش او ل

پولیســو د مېرمنــو جلــب وجــذب کــې ډېروالــی رايش. 

ــو  ــې د کورنی ــه ک ــه برخ ــت پ ــې د امنی ــوريت کمېټ ــځو مش د ښ
چــارو وزارت رسپرســت وزیــر محمــد مســعود انــدرايب پــه مــرشۍ 
ــو  ــرشي حقون ــو، د ب ــده ګان ــر مناین ــې د دف ــړۍ مېرمن اود لوم
خپلــواک کمیســیون کمېشــرن، د سیســتیکا ادارې، د ښــځو 
ــورو  ــو او ن ــارو وزارت د معیینان ــو چ ــاع او کورنی ــي دف ــارو، م چ

ــررسه کــړه. ــډه ت ــه حضــور کــې غون رؤســاوو پ
یــادې کمیټــې د کورنیــو چــارو وزارت شــپږ میاشــتینیو هڅــو لــه 
جملــې پــه مــي پولیســو کــې د ښــځو پــراخ ګــډون راپــور ورکــړ. 
ــته  ــدې د ش ــځو پروړان ــې د ښ ــو ک ــي پولیس ــه م ــه پ همدرانګ

ســتونزو پــه اړه خــربې اتــرې وشــوې.
ــر مســعود  ــو چــارو رسپرســت وزی ــډه کــې د کورنی ــاده غون ــه ی پ
انــدرايب تأکیــد وکــړ چــې کــه څــه هــم د راتلونکــو کلونــو لپــاره د 
پــالن مطابــق کورنیــو چــارو وزارت پــه مــي پولیســو کــې د ښــځو 
ــتونو  ــدي بس ــې کیلی ــه وزارت ک ــه پ ــو او همدارنګ ــډې زیاتول ون
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 
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خانــم اکــربی ترصیــح کــرد، زنانــی کــه در صفــوف نیروهــای پولیــس 
ــا  ــرا، ب ــتند، زی ــه اس ــی جامع ــان واقع ــد قهرمان ــرا می کنن ــه اج وظیف
وجــود پذیرفــن مشــکالت و چالش هــا، آن هــا از مــورال عالــی در 

ــتند.  ــوردار اس ــردم برخ ــه م ــذاری ب ــت خدمت گ جه
ــه ی  ــان و جامع ــور زن ــأت کمیســیون ام ــی اکــربی و هی ســناتور گالل
ــوق  ــس حق ــی، ریی ــروه امین ــای م ــه از تالش ه ــو جرگ ــی مرشان مدن
بــرش، امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه در جهــت پرداخــت بــه 
موقــع امتیــازات پولیــس اناثیــه و مسلکی ســازی هرچــه بیشــر آنــان 

ــی کــرد. ــراز قدردان ــه اب در چارچــوب وزارت امورداخل
در همیــن حــال مــروه امینــی رییــس حقــوق بــرش، امــور زنــان و 
ــژه پولیــس  ــه، نیروهــای پولیــس ملــی به وی اطفــال وزارت امــور داخل
ــوان منــوده افــزود کــه در قســمت  ــان واقعــی کشــور عن زن را قهرمان
ارتقــای ظرفیــت و پرداخــت بــه موقــع امتیــازات قانونــی آنــان از هیــچ 

ــه تــالش دریــغ نخواهــد ورزیــد.  گون
از ســویی هم، 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 توامنند ســازی آن هــا نــه تنهــا 
مســوولیت بــل، یــک وجیبــه اخالقــی او می باشــد و در ایــن خصــوص 
او و تیــم کاری اش از هیچ گونــه ســعی و تــالش دریــغ نخواهنــد کــرد.

ــه ی  ــان و جامع ــور زن ــیون ام ــس کمیس ــربی، ریی ــی اک ــناتور گالل س
ــش  ــه ی بخ ــان از طعام خان ــأت همراه ش ــه و هی ــو جرگ ــی مرشان مدن
ــوده  ــد من ــاز دی ــه ب ــور داخل ــون وزارت ام ــتان و پیژنت ــه، کودکس اناثی
ــورد  ــال  را م ــان و اطف ــور زن ــرش، ام ــوق ب ــت حق ــای ریاس وکارکرده

ــرار داد.  ــتایش ق س
بانــو اکــربی گفــت کــه اقدام هــای کــه از ســوی ریاســت حقــوق 
بــرش، امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه صــورت گرفتــه، زمینــه 
ــا ســهولت بیشــر و  را فراهــم منــوده تــا کارمنــد زن در ایــن وزارت، ب

ــد.  ــیده گی مناین ــان رس ــف ش ــه وظای ــوده ب ــر آس خاط
رییــس کمیســیون امــور زنــان و جامعــه ی مدنــی مرشانــو جرگــه ضمن 
ســتایش از اقدام هــای ریاســت حقــوق بــرش و امــور زنــان وزارت امــور 
داخلــه در رابطــه بــه خدمــات عامــه و ایجــاد کودکســتان، گفــت 
ــد  ــال دارن ــرد س ــال خ ــه اطف ــی ک ــرای زنان ــتان ب ــاد کودکس ــه ایج ک
ــده  ــیار ارزن ــدام بس ــک اق ــد، ی ــود بیاورن ــا خ ــا را ب ــد آن ه و می توانن
اســت، زیــرا بــه گفتــه ی او، زنــان احســاس مــادری دارنــد و زمانــی کــه 
احســاس کننــد اطفــال شــان در کنارشــان اســت بــا اطیمنــان خاطــر 

ــد.   ــه دهن ــف خــود ادام ــه وظای ــد ب می توانن
رییــس کمیســیون امــور زنــان و جامعــه مدنــی مرشانــو جرگــه از 
چگونه گــی کارکــرد و دســت آوردهای منســوبین پولیــس اناثیــه ابــراز 
خرســندی منــوده گفــت کــه پولیــس زن نیــاز مــربم جامعــه می باشــد 
و بایــد زنانــی کــه در صفــوف نیروهــای پولیــس وظیفــه اجــرا می کننــد 

مــورد حامیــت و تشــویق بیشــر قــرار گیرنــد.  

گاللی اکبری عضو مجلس سنا،
کاکردهای ریاست حقوق بشر، امور زنان و اطفال را مورد 

ستایش قرار داد
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همايشي حتت عنوان؛
»صداي زنان براي دفاع ازنظام مجهوريت« 

از سوي زنان درکابل برگزارشد
ــک  ــد و این ــام داده ان ــور انج ــارج از کش ــور و خ ــربان در کش ره
ــت  ــان از مرکــز و رسارس کشــور در ۳۴ والی ــان افغ ــار دیگــر زن ب
دور هــم جمــع شــده و در کمپاینــی تحــت شــعار )صــدای زنــان 
افغــان بــرای دفــاع از نظــام جمهــوری اســالمی افغانســتان( 
ــدای  ــش ص ــهروندی خوی ــوق ش ــق حق ــرای تحق ــد ب می خواهن
ــه  ــح و هم ــرات صل ــل مذاک ــب ذی دخ ــوش جوان ــه گ ــان را ب ش

ــانند.«  ــه برس ــن قطعنام ــدور ای ــه ی ص ــان ذریع جهانی
ــان افغــان از هــردو طــرف هیأت هــای مذاکــره کننــده  1. مــا زن
)حکومــت جمهــوری اســالمی افغانســتان و گــروه طالبــان(  
خواهــان آتش بــس فــوری و خامتــه دادن بــه جنــگ وخونریــزی 

ــیم. ــاه می باش ــی گن ــان ب افغان
ــان  ــه زن ــت ک ــده اس ــد ش ــه تأکی ــن قطع نام ــوم ای ــاده س در م
افغــان بــه عنــوان مدافعــان نظــام جمهــوری اســالمی افغانســتان 
ــر  ــه ی اخی ــت آوردهای دو ده ــهروندی، دس ــوق ش ــان حق خواه
ــت  ــی و متامی ــت مل ــان و حاکمی ــژه زن ــه وی ــهروندان ب ــه ش هم

ارضــی کشــور می باشــیم وبــه آن ارج می گزارنــد.
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 وثیقــه ی ملــی الزامــی 
می دانیــم و همچنــان خواهــان حامیــت از خانواده هــای 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 همســایه گی خواهــان حامیــت کشــورهای همســایه و منطقــه 
ــی  ــه ی جهان ــوده و از جامع ــتان ب ــح در افغانس ــه ی صل از پروس
ــكارى الزم  ــدار و هم ــح پای ــك صل ــتقرار ی ــن اس ــان تضمی خواه

صدهــا تــن از زنــان افغانســتان کــه شــامل مقام هــای حکومتــی، 
ــران  ــوق زن و دخ ــاالن حق ــده گان، فع ــس مناین ــای مجل اعض
دانشــجو می شــوند، روز یکشــنبه )20 میــزان( در هامیشــی در 
تــاالر لویــه جرگــه ی 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 
ــد  ــد می کنن ــد، تأکی ــم آمدن ــرد ه ــوری« گ ــام جمه ــاع از نظ دف
کــه صــدای شــان بایــد در مذاکــرات صلــح شــنیده شــود و حــق 

ــد حفــظ شــود. ــان بای ــان و دســت آوردهای دو دهــه ی آن زن
در قطعنامــه ۹ ماده یــی کــه در ایــن هامیــش خوانــده شــد، 
ــور  ــس رسارسی در کش ــش ب ــر آت ــه در آن ب ــن ک ــر ای ــزون ب اف
تأکیــد شــده اســت؛ حفــظ دســتاوردهای دو دهــه ی 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 

ــت.  ــه اس ــن قطعنام ــان در ای ــت های زن ــر خواس دیگ
در ایــن قطعنامــه تأکیــد شــده؛ »زنــان افغــان طــی چهــار 
ــادی،  ــی ، اقتص ــای اجتامع ــور، در عرصه ه ــگ در کش ــه جن ده
ــده و در  ــل ش ــا را متقب ــرین صدمه ه ــی بیش ــی و فرهنگ سیاس
ــی هــا و رنج هایــی بیشــامری را  ــواده قربان ســطح جامعــه و خان

ــد.« ــه کــرده ان تجرب
افغــان  »زنــان  اســت:  آمــده  قطعنامــه  ایــن  از  بخشــی  در 
ــل  ــم و قاب ــای مه ــور فعالیت ه ــح درکش ــه صل ــیدن ب ــرای رس ب
مالحظــه ای را از آدرس دولــت و جامعــه ی مدنــی، انجمن هــا 
اجــامع،  طریــق  از  والیــات  و  مرکــز  ســطح  بــه  شــبکه ها  و 
بــه  رسگشــاده  نامه  هــای  ارســال  کمپاین هــا،  کنفرانس هــا، 
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ــد.« ــهم بگیرن ــاجد، س ــق مس ــات از طری ــل منازع ح
زنــان اشــراک کننــده در ایــن هامیش نســبت به دســت آوردهای 
ــه  ــت آوردهایی ک ــد: دس ــد کردن ــرده تأکی ــی ک ــراز نگران ــان اب زن
زنــان بــرای رســیدن بــه آن قربانی هــای زیــادی داده انــد، بایــد 

در مذاکــرات صلــح حفــظ شــود.
ناهیــد فریــد عضــو مجلــس مناینــده گان در ایــن هامیــش 
گفــت کــه زنــان هیچ گاهــی در جنــگ ســهم نداشــتند، امــا 

ــود. ــه ش ــده گرفت ــد نادی ــح نبای ــد صل ــان در رون ــهم زن س
مــا  بــرای  را کســی  »ایــن دســت آوردها  افــزود:   فریــد  بانــو 
ــر  ــرده. اگ ــف نک ــا آن را تعری ــرای م ــارج ب ــی از خ ــاورده. کس نی
امــروز دخــر مــا اول منــره ی کانکــور می شــود، بــا توانایــی خــود 
ــا  ــان م ــروز زن ــر ام ــت. اگ ــه اس ــت یافت ــت دس ــن موفقی ــه ای ب
یونیفــورم می پوشــند و در صــف نیروهــای امنیتــی و دفاعــی از 
ــه  ــان ب ــر زن ــد. اگ ــود رفته ان ــی خ ــا تواناي ــد، ب ــاع می کنن ــا دف م
ــه  ــربده، بلک ــا ن ــه آنج ــی ب ــا را کس ــد، آن ه ــان راه یافته ان پارمل

خودشــان مبــارزه کرده انــد.«
ایــن در حالــی اســت کــه از نزدیــک بــه چهــار هفتــه بــه این ســو 
گــروه  و  افغانســتان  حکومــت  مذاکره کننــده ی  هيأت هــای 
طالبــان در دوحــه مرکــز قطــر، بــرای آغــاز مذاکــرات صلــح 

می کننــد. رایزنــی 
هرچنــد هنــوز ایــن مذاکــرات عمــالً آغــاز نشــده، امــا بــا آن هــم 
ــه از دســت رفــن  ــان نســبت ب ــی و زن برخــی از گروه هــای مدن

ــد. ــی دارن ــر نگران ــه ی اخی ــت آوردهای دو ده ــا و دس ارزش ه
بــا آن کــه در تشــکیل هیــأت گفتگــو کننــده ی دولــت جمهــوری 
زنــان  از  مناینده گــی  بــه  زن  چهــار  افغانســتان  اســالمی 
ــان  ــوق زن تأکیدش ــاالن حق ــا فع ــد، ام ــور دارن ــتان حض افغانس
بــر ایــن اســت کــه  زنــان افغــان بایــد در مذاکــرات صلــح حضــور 
ــا دار داشــته باشــند و صــدای آن هــا بیشــر شــنیده شــود  معن
و همچنــان از دســت آوردهای دو دهــه ی زنــان و ارزش هــای 

ــود.  ــاع ش ــدی دف ــورت ج ــه ص ــی ب مدن

جهــت تقویــت نیروهــاى دفاعــى و امنیتــى كشــور خــود شــدند.
ــا در نظرداشــت نظریــات جمــع آوری شــده در  ایــن قطعنامــه، ب
ــب  ــد و تصوی ــتان تایی ــت افغانس ــدود ۱۵۷۰۰ زن از ۳۴ والی ح

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 دســت آورد های 20 ســاله ی کشــور بلنــد 
کــرده و منی گذارنــد کــه ایــن دســت آورد ها در گفتگو هــای 

صلــح بــه معاملــه گرفتــه شــود.«
صلــح  تأمیــن  خواهــان  »مــا  کــرد:  تأکیــد  صافــی  خانــم 
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 کننــده ی صلــح صــدای 

زنــان افغانســتان را شــنیده و از آن حامیــت کننــد.«
رسپرســت وزارت امــور زنــان ترصیــح کــرد کــه زنــان افغانســتان 
صدای شــان را در دفــاع از نظــام جمهــوری اســالمی افغانســتان 
ــه ی  ــوق حق ــان از حق ــده ش ــروز و آین ــل ام ــا نس ــرده ت ــد ک بلن

خویــش محــروم نشــوند.
ــت:  ــده گف ــدت خوان ــه ی درازم ــک پروس ــح را ی ــه ی صل او پروس
»بــه هــر انــدازه کــه در مرحلــه پیــش از گفتگو هــای صلــح 
ارزش هــای واالی مــا مطــرح شــود بــه هــامن انــدازه زمینــه بــرای 

ــردد.« ــاعد می گ ــز مس ــح نی ــه ی صل ــدن توافق نام ــی ش عمل
ــوق  ــتقل حق ــیون مس ــین کمیس ــو پیش ــگ، عض ــا صبحرن ثری
بــرش افغانســتان در صحبت هایــش در ایــن هامیــش گفــت: »از 
افغانســتان  هیأت هــای مذاکره کننــده ی جمهــوری اســالمی 
ــه  ــه دادن ب ــوری و خامت ــس ف ــان آتش ب ــان خواه ــروه طالب و گ
ــامی جهــان  ــوای عل ــق فت ــزی می باشــیم. مطاب جنــگ و خونری
ــدارد. از عاملــان  ــا مســلامن جــواز ن اســالم، جنــگ مســلامن ب
ــری و  ــر پذی ــدت، همدیگ ــم وح ــا در تحکی ــم ت ــن می خواهی 139دی
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ــود را از  ــم های خ ــه چش ــس از آن ک ــی پ ــره حت ــه خاط ــن ک ای
دســت داد، تعهــد وعالقــه اش بــه اجــرای وظیفــه و بــودن درکنــار 

ــت.  ــر اس ــت ناپذی ــا و برگش ــنگرانش پابرج هم س
ــم از  ــه: »کاش ک ــانه ها گفت ــه رس ــش ب ــره در مصاحبه  های خاط
کــم یک ســال در صفــوف پولیــس خدمــت کــرده بــودم. پــس از 
آن اگــر ایــن اتفــاق بــرای مــن می افتــاد، 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، اراده ی قــوی دارم، ولــی امیــدوارم روزی دوبــاره بینایــی 
خــود را بــه دســت آورم و در کنــار هم ســنگرانم بــه وظیفــه ی 

خــود ادامــه دهــم.« 
آنچــه گــروه طالبــان برخاطــره ی 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. 
ــه خاطــره  ــه ب ــد کــه حمل ــاور ان ــن ب ــه ای ــرش ب ــوق ب ــاالن حق فع
ثابــت  را  زنــان  برابــر  در  طالبــان  افراطیــت  نشــان دهنده ی 
ســاخت و خشــونت  ایــن گــروه در برابــر نیمــی از پیکــر جامعــه را 

ــت.  ــته اس ــش گذاش ــه منای ــز ب نی
ــه  ــن موضــوع اســت کــه  ب ــر ای ــد شــان ب ــان همــواره تأکی طالب
اســاس رشیعــت بــه حقــوق زنــان احــرام می گذارنــد، امــا 
اعــامل و کارنامه هــای ایــن گــروه در برابــر زنــان افغــان، ایــن را 

آخریــن چیــزی کــه خاطــره ی ۳۳ســاله پــس از تــرک وظیفــه ی 
خــود در یــک حــوزه ی 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 گلوله هــای 
کــه اصابــت کــرده بــود درد داشــت، چشــم هایش همــه جــا 
را تاریــک می دیــد، در شــفاخانه راه مــی رود، همــه چیــز در 
از داکــر می پرســد: »چــرا  تاریــک اســت.  و  نظــرش ســیاه 
ــد،  ــا داکــر برایــش می گوی ــم؟ ام ــزی ببین ــچ چی ــم هی منی توان
ــا بنــداژ بســته اســت، امــا  چشــامیش هنــوز به خاطــر زخم هــا ب
ــان طالــب، بینایــی اش را از او  او می دانســت کــه کــور اندیش

گرفتــه انــد. 
ایــن کــه خاطــره را گــروه طالبــان بــا چنیــن رسنوشــتی گرفتــار 
ــرای شــهروندان  ــرای همــه واضــح اســت، امــا آنچــه ب ــد، ب کردن
افغانســتان حایــز اهمیــت اســت، شــجاعت این زن افغان اســت، 
ــرا او پیــش از ایــن کــه مــورد حملــه قــرار بگیــرد می دانســت  زی
کــه خطــر بســیاری جــدی جانــش را تهدیــد می کنــد، امــا 
عالقــه و اراده اش بــرای خدمــت بــه مــردم و حضــورش در صفوف 
نیروهــای پولیــس ســبب شــد کــه ایــن خطــر را بــه قیمــت 
از دســت دادن بینایــی اش بخــرد؛ بــدون شــک قیمتــی کــه 
شــجاعت می خواهــد؛ یــک شــجاعت واقعــی کــه توانســت او را 
ــه  ــر از هم ــاخت و مهم ت ــدل س ــان مب ــطوره و قهرم ــک اس ــه ی ب
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ایــن پولیــس زن را شــجاع خوانــده و بــا اشــاره بــه برخــورد پــدر 
طالــب اش بــا او، تأکیــد کــرده کــه طالبــان منی تواننــد بــا جــرب 

ــد.  ــت دهن ــتان را شکس ــردم افغانس ــی م ــت آفرین و وحش
ــس  ــی ام را پ ــر بینای ــکان، اگ ــورت ام ــد: »درص ــره می گوی خاط
ــس  ــاره در پولی ــت و دوب ــم گرف ــود را از رس خواه ــرم، کار خ بگی

خدمــت می کنــم.«
 ایــن ســخنان او و اراده ی محکــم اش بــه خدمــت کــردن در 
صفــوف نیروهــای پولیــس بیان گــر شــجاعت او و همچنــان 

اراده ی محکــم زنــان افغانســتان را ثابــت می کنــد.
خاطــره نخســتین زن نیســت کــه از ســوی طالبــان مــورد حملــه 
قــرار گرفتــه، در ســال های گذشــته طالبــان چندیــن زن کــه در 
صفــوف نیروهــای امنیتــی و دفاعــی وظیفــه اجــرا می کردنــد را 
هــدف قــرار دادنــد، امــا تــرور و کشــن زنــان نــه تنهــا تغییــری 
در اراده ی آن هــا 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 بخش هــا بــه صــورت گســرده حضــور و فعالیــت دارنــد 
ــامری  ــا در ش ــد و حت ــم می گیرن ــتقالنه تصمی ــورت مس ــه ص و ب
از اداره هــای حکومــت در رأس رهربیــت و مدیریــت نیــز وظیفــه 
اجــرا می کننــد.  شــامری زیــادی از زنــان هــم اکنــون در مرکــز 
ــه  ــانه ب ــی ش ــای امنیت ــوف نیروه ــور در صف ــای کش و والیت ه
شــانه  نیروهــای دفاعــی ملــی کشــور وظیفــه اجــرا می کننــد کــه 
ــهروندان  ــان و درکل ش ــه زن ــت ک ــده ی آن اس ــان دهن ــن نش ای
نــه می گوینــد و طالبــان  باورهــای طالبــان  بــه  افغانســتان 
بــا کشــتار و وحشــت منی تواننــد مانــع اراده ی مــردم بــرای 

ــان در جامعــه شــوند.  مشــارکت زن

ثابــت ســاخته کــه اصــأ عملکــرد طالبــان در بســیاری مــوارد بــه 
ویــژه در برابــر زنــان برعکــس اظهــارات شــان در تضــاد بــا اســالم 

ــرار دارد. و رشیعــت ق
خاطــره گفتــه اســت کــه از کودکــی رویایــش ایــن بــود کــه 
روزی پولیــس شــود و درصفــوف نیروهــای پولیــس کار کنــد. او 
ــه  ــای خــود را ب ــن روی ــا راضــی کــردن همــرسش، توانســت ای ب
حقیقــت مبــدل ســازد، امــا طالبــان رویــای کودکانــه اش را 

متالشــی  کردنــد. 
ــه کار، پــدرم را دیــدم کــه مــرا  او گفتــه: »بارهــا هنــگام رفــن ب
ــه قــرار  دنبــال می کــرد. چنــد روز پیــش از ایــن کــه مــورد حمل
بگیــرم، چنــد بــار متوجــه شــدم کــه بــا طالبــان متــاس می گیــرد 
و ســپس از آن هــا خواســت کــه از رفــن مــن بــه کارم جلوگیــری 

کننــد، امــا مــن نپذیرفتــم.« 
 خاطــره می گویــد کــه در نهایــت پــدرش مصمــم شــده بــود کــه 
ــات  ــرای اثب ــه همیــن منظــور هــم ب ــان مــن را بکشــند و ب طالب
این کــه او بــا پولیــس کار می کنــد، یــک نســخه از کارت هویــت 
او را در اختیــار طالبــان گذاشــته و در جریــان روزحملــه نیــز 
پــدرش چندیــن بــار برایــش زنــگ زده و موقعیــت اش را پرســان 

کــرده اســت. 
ــم های  ــان چش ــه ی طالب ــن حمل ــه در ای ــس از آن ک ــره پ  خاط
خــود را از دســت داد، امــا جــان بــه ســالمت بــرد، باخانــواده اش 
از جملــه پنــج کــودک ُخــرد ســال، بــه کابــل انتقــال داده شــد و  
در خفــا زنده گــی می کننــد، جایــی کــه او درحــال بهبــود اســت 

و بــرای رویاهــای بردبــاد رفتــه اش امیــدوار!  
ــپرده در  ــده س ــه وع ــن ک ــن ای ــور، ضم ــه ی کش وزارت امورداخل
صــورت امــکان تــداوی خاطــره  مصــارف اش را می پــردازد، بــر او 

و خانــواده اش نیــز یــک اپارمتــان داده اســت.
جالت مــآب مســعود اندرابــی، رسپرســت وزارت امــور داخلــه 
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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

ــه  ــد پ ــرغ د میون ــل بی ــو رسه خپ ــه اورېدل ــارې پ ــې ن ــو ددغ او غازیان
ــو ویــالی شــو چــې ښــځه پــه ټولنــه کــې د عــزت،  میــدان ورپــاوه؛ ن
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 
ــه د  ــودل لک ــه کیښ ــايس ګامون ــم او اس ــاره مه ــګ لپ ــځو د پرمخت ښ
بیــان د ازادۍ حــق، د تعلیــم حــق، د ژونــد پــه ټولــو چــارو کــې خپــل 
ــه دولتــي، خصــويص او نظامــي  ــه ښــځه اوس پ بشــپړ تســلط، افغان
اداراتــو کــې پــه لــوړو بســتو کــې د خپــل جنــګ ځپــي هیــواد لپــاره 
ــه  ــتایل يش ځک ــد وس ــې بای ــۍ ی ــیزو قربان ــوي، دوو لس ــت ک خدم
ــل  ــم خپ ــا ه ــو بی ــړې؛ خ ــۍ ورک ــه قربان ــې زیات ــا ی ــر چ ــر ه ــې ت چ
ــتان  ــړی. د افغانس ــه ده ورک ــه ن ــه الس ــې ل ــدرت ی ــوت او ق ــت، ق هم
اســالمي جمهــوري دولــت څخــه هیلــه کــوو چــې د ښــځو حقوقــو تــه 
ــه ښــځه ال ښــه  ــه مســاعده کــړي ترڅــو افغان ــاره زمین ــا لپ د الپراختی
وځلیــږي خپــل هیــواد تــه پــه علمــي، فرهنګــي، اقتصــادي، امنیتــي، 

ــه وکــړي. او ســیايس برخــه خدمتون

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 
ــړۍ پوهــان  ــړۍ زنګــوي د ن ــه ن ــل الس ټول ــه ب الس زانګــو زنګــوي پ

عاملــان د ښــځې پــه غیــږ کــې روزل شــوي دي. 
ښــځه مــور ده، ښــځه خــور ده او ښــځه هغــه څــوک یادولــی شــو چــې 
ــه همــدې  ــو ل ــو ماشــومانو ملړنــۍ پالونکــې او ښــوونکې ده؛ ن د خپل
ــه  ــه ټول ــږي. پ ــل کی ــوه بل ــه کــې د هــر کــور ډې ــه ټولن ــه ښــځه پ امل
ــږي،  ــل کی ــه بل ــې وزرون ــه ی ــځه او نارین ــره ده ښ ــو کوت ــه ی ــې ټولن ک
ــه  ــې ت ــې موخ ــه خپل ــه وزرو څخ ــر ل ــې بغی ــوالی چ ــې ک ــره نش کوت
ځــان ورســوي؛ نــو پــه ټولنــه کــې ښــځه او نارینــه یــو بــل رسه د ګــډې 

ــکاران دي.  ــکارۍ هم هم
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 
ــري. څرنګــه چــې جامــې د  ــه د جامــو حیثیــت ل ــل ت ــو ب ــه ی او نارین
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. 
ــودولو  ــه ښ ــه مېړان ــو پ ــو، مېړون ــو، پلرون ــو وروڼ ــو د خپل ــان مېرمن افغ
ــه  ــې پ ــخ ی ــه پریښــي او تاری ــو خپــل نومون ــه پاڼ ــخ پ کــې هــم د تاری

ښځه د ټولنې بنسټ ده
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ایــن شــورا امکاناتــی نیــز بــرای ســمع شــکایات افــراد، گروه هــا 
ــض  ــای آن نق ــر مبن ــا ب ــی را دارد ت ــر دولت ــازمان های غی ــا س ی
حقــوق بــرش را بررســی کنــد. ایــن شــورا همــکاری نزدیکــی نیــز 
بــا دفــر کمیســار عالــی حقــوق بــرش ملــل متحــد دارد. آملــان 

نیــز قبــال مــورد بررســی ایــن شــورا قــرار گرفتــه اســت. ایــن شــورا 
۴۷ عضــو دارد کــه از ســوی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

ــوند. ــاب می ش ــاله انتخ ــه س ــرای دوره ی س ــد ب متح
اعضــای شــورای حقــوق بــرش بــر اســاس منطقــه انتخــاب 
می شــوند. طــور مثــال کشــورهای افریقایــی و  کشــورهای آســیا 
- پاســفیک هــر کــدام ســیزده کرســی و منطقــه ی امریــکای 
التیــن و کارائیــب هشــت کرســی دارنــد. اروپــای غربــی هفــت 

ــد. ــی دارن ــش کرس ــی ش ــای رشق ــورهای اروپ ــی و کش کرس
اعضــای ایــن مجمــع ســه بــار درســال گردهــم می آینــد. متامــی 

شــورای حقــوق بــرش ســازمان ملــل متحــد در ســال ۲۰۰۶ بــه 
عنــوان جای گزیــن کمیســیون حقــوق بــرش ملــل متحد تاســیس 
شــد. وظیفــه ی اصلــی ایــن شــورا، هامهنگــی فعالیت هــای 
ــای  ــت همکاری ه ــد و تقوی ــل متح ــازمان مل ــرشی س ــوق ب حق

ــت.  ــرشی اس ــوق ب ــایل حق ــه مس ــی در زمین بین امللل
 افغانســتان نیــز پــس از آن کــه ایــن شــورا ایجــاد گردیــد، 
کشــورهای  از  رای گیــری  آورد.  به دســت  را  آن  عضویــت 
عضوســازمان ملــل بــرای انتخــاب افغانســتان بــه عضویــت 
شــورای حقــوق بــرش ایــن ســازمان بــه تاریــخ 25 میــزان ســال 
1396 خورشــیدی، 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 

ــت آورد. ــه دس ــرش را ب ــوق ب ــورای حق ــفیک ش پس

نگاهی به چگونه گی شورای حقوق بشر سازمان ملل 
 وعضویت افغانستان در این شورا!

دولت سند تعهدات داوطلبانه در عرصه ی 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 این ها 
با توجه به پیامد جنگ و ناامنی، گسترش حمالت تروریستی، هدف قرار دادن غیر نظامیان، 
خشونت های جنگی، خشونت علیه زنان و ده ها مشکل دیگر داخلی کافی دانسته نمی شود.
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اتخــاذ مواضــع مغرضانــه علیــه ارسائیــل کــرده اســت. بــه گفته ی 
ــن شــورا »فلســطین و  ــکا در هــر یکــی از نشســت هــای ای امری
ــورد  ــی م ــوع  دامئ ــرب« موض ــده ی ع ــغال ش ــق اش ــر مناط دیگ

ــوده اســت. بحــث ب
نیکــی هیلــی، مناینــده ی ایــاالت متحــده امریــکا در ملــل متحــد 
ــه  ــج قطعنام ــالدی پن ــال روان می ــا در س ــه تنه ــت ک ــه اس گفت
ــه  ــر از مجمــوع قطعنام ــه »بیش ــده ک ــل صــادر ش ــه ارسائی علی
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 می شــوند. بــه گفتــه ی نیکــی 
هیلــی »غیرانســانی ترین رژیم هــای جهــان ]از طریــق عضویــت 
در ایــن شــورا[ از نظــارت و بررســی دقیــق فــرار مــی کننــد«. در 
ــرار  ــز مــورد انتقــاد ق ــکا نی ــاالت متحــده ی امری همیــن حــال ای
دارد، چــرا کــه ایــن کشــور کــودکان مهاجــران غیرقانونــی را در 

مــرز مکســیکو از والدیــن شــان جــدا می کنــد.
اهمیت عضویت در این شورا چیست؟

ــت  ــه اهمی ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــرشی ب ــوق ب ــور حق ــان ام آگاه
عضویــت افغانســتان در ایــن شــورا ایــن اســت کــه بــر رونــد اجــرا 
ــع  ــارت دارد و در واق ــان نظ ــطح جه ــرش در س ــوق ب ــض حق ونق
همــه کنوانســیون های حقــوق بــرشی کــه کشــورهای عضــو 
ــه اجــرای آن هــا هســتند، ایــن  ــل امضــا و متعهــد ب ســازمان مل
ــر عهــده  ــر اجــرای آن هــا را در ســطح جهانــی ب شــورا نظــارت ب

ــه  ــا ب ــد ت ــد اجــازه دهن ــل متحــد بای ۱۹۳ عضــو ســازمان مل
ــی شــوند.  ــن شــورا بررســی و ارزیاب طــور منظــم از ســوی ای
ــه ی  ــل، اعالمی ــی، منشــور ســازمان مل ــن بررس معیارهــای ای
جهانــی حقــوق بــرش و ســایر معاهــدات ســازمان ملــل متحــد 

اســت.
ــزارش اش در  ــن گ ــازه تری ــور ت ــر کش ــی، ه ــگام ارزیاب در هن
مــورد اجــرای تهعــدات حقــوق بــرشی را ارائــه می کنــد. 
ــواالتی  ــد س ــو می توانن ــورهای عض ــایر کش ــر آن س ــزون ب اف

از  مطــرح کننــد.  پــس 
توصیه هایــی  ارزیابــی، 
نیــز ارائــه می شــود کــه 
حقوقــی  نظــر  از  البتــه 
الزام آور نیســتند. پیش از 
ایــن آملــان نیــز از ســوی 
ایــن مجمــع مورد بررســی 
در  اســت.  گرفتــه  قــرار 
مــاه مــی، ایــن شــورا از 
ــان  ــدرال آمل ــوری ف جمه
خواســت تــا شــدیدترعلیه 
نژادپرســتی مبــارزه کنــد.

ترکیــب  از  انتقادهــا 
شــورای حقــوق بــر: 
از  بعضــی  عضویــت 
کشــورها در ایــن شــورا، 
خــود  کــه  کشــورهایی 
نقــض  مرتکــب  شــان 
ــد،  ــده ان ــرش ش ــوق ب حق
انتقــاد  مــورد  همــواره 
قــرار دارد.  ایــن کشــورها 
عنــوان  بــه  می تواننــد 
اعضــای شــورا از اخطارها 
نقــض حقــوق  مــورد  در 

بــرش بــه نفــع خــود جلوگیــری کننــد. در ســال ۲۰۱۰ لیبیــا 
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 ۲۰۱۱ پــس از 
اعراضــات دوامــدار از ســوی گروه هــای حقــوق بــرشی، ایــن 
ــل متحــد از  ــم مجمــع عمومــی ســازمان مل ــا تصمی کشــور ب
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 متحــده ی امریــکا از شــورای حقــوق بــر 
ملــل متحــد: ایــاالت متحــده ی امریــکا کــه در ســال ۲۰۰۶ 
در رای گیــری تشــکیل ایــن شــورا رای مخالــف داده بــود، 
در مــاه جــون ســال گذشــته، نخســتین کشــوری بــود کــه از 

شــورای حقــوق بــرش خــارج شــد.
ــی« و  ــه »دوروی ــم ب ــرش را مته ــوق ب ــورای حق ــور ش ــن کش ای
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ــد.  ــب کن ــور جل ــهروندان در کش ــی ش ــاالی زنده گ ب
در ســال های گذشــته، دولــت افغانســتان اقدام هــای جــدی را 
در راســتای  تأمیــن حقــوق بــرش در کشــور برداشــته کــه از جمله 
می تــوان 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، برعــالوه ی آن برنامــه ی اصالحــات قضایــی 

را در دســت کار دارد.
دولــت افغانســتان هفــت ســند بین املللــی حقــوق بــرش و 
رفتارهــای  شــکنجه،  علیــه  کنوانســیون  اختیــاری  پروتــکل 
بی رحامنــه، غیــر انســانی، تحقیــر آمیــز و یــا مجــازت را نیــز 

امضــأ کــرده اســت.
ــوق  ــه ی حق ــه در عرص ــدات داوطلبان ــند تعه ــت، س ــراً دول اخی
بــرش را بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد تســلیم کــرده و 

بــر تطبیــق مــوارد مشــخص در کشــور متعهــد شــده اســت. 
بــا ایــن وجــود، متــام این هــا بــا توجــه بــه پیامــد جنــگ و 
ناامنــی، گســرش حمــالت تروریســتی، هــدف قــرار دادن غیــر 
نظامیــان، خشــونت های جنگــی، خشــونت علیــه زنــان و ده هــا 

ــود. ــته منی ش ــی دانس ــی کاف ــر داخل ــکل دیگ مش
ــرشی،  ــوق ب ــت حق ــر وضعی ــتان از نظ ــارض، افغانس ــال ح در ح
نــه  رشایــط  در  ناامنی هــا،  و  جنــگ  تــداوم  بــه  توجــه  بــا 
ــک و  ــب کم ــد جل ــن نیازمن ــر ای ــرار دارد، بناب ــوب ق ــدان خ چن

اســت.  جهانــی  جامعــه ی   بیشــر  همکاری هــای 
در نهایــت، موفقیــت افغانســتان در شــورای جهانــی حقــوق بــرش 
ــه اقدامــات عملــی در عرصــه ی  ســازمان ملــل متحــد وابســته ب
بــه ویــژه حاکمیــت قانــون، حکومــت داری خــوب،  داخلــی 
مبــارزه بــا فســاد اداری، شــفافیت و پاســخ گویی، گزارش دهــی، 
کاهــش تلفــات غیرنظامیــان و خشــونت علیــه زنــان و کــودکان 

خواهــد بــود.

دارد.
ایــن شــورا نیــم قــرن فعالیــت دارد و پیــش از ایــن بــه عنــوان 
کمیســیون حقــوق بــرش شــناخته می شــد و در ســال های 
ــر  ــر ب ــد راحت ت ــزوم تحــوالت، این کــه بتوان ــه دلیــل ل اخیــر ب
ــش  ــد، نام ــارت کن ــرشی نظ ــن ب ــای بنادی ــوق و آزادی ه حق
کــه  تــالش کردنــد  و  بــرش گذاشــتند  را شــورای حقــوق 

تخصصی تــر شــود.
بــا توجــه بــه این کــه ایــن نهــاد وظیفــه ی اجــرا و نظــارت بــر 
ــا نقــض حقــوق بــرش را بــه عهــده  اجــرای حقــوق و مقابلــه ب
فوق العــاده  اهمیتــی  افغانســتان  بــرای  می توانــد  دارد، 

ــد. ــته باش داش
ــت:  ــت اس ــورا از دو جه ــتان در ش ــت افغانس ــت عضوی اهمی
در قــدم اول این کــه کشــوری کــه عضــو شــورا می شــود بایــد 
ــته  ــرشی داش ــوق ب ــه ی حق ــت در زمین ــه ی مثب ــک کارنام ی
باشــد و تالش هایــی در راســتای اجــرای حقــوق بــرش انجــام 

دهــد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــتان ای ــرای افغانس ــت آن ب ــدم دوم اهمی در ق
ایــن کشــور در محــور اجــرای حقــوق بــرش در ســطح جهانــی 
قــرار می گیــرد و ایــن کار از یــک طــرف ســبب می شــود کــه 
افغانســتان از وضعیــت اجــرای حقــوق بــرش در جهــان مطلــع 
شــود و از طــرف دیگــر خــود افغانســتان نیــز آگاهــی بیشــری 

از اجــرا حقــوق بــرشی به دســت مــی آورد. 
ــه تنهایــی توانایــی  از ســویی هم، بــدون شــک، افغانســتان ب
بهبــود، حامیــت و توســعه ی ارزش هــای حقــوق بــرشی را 
ــن و از نقــض  ــوق شــهروندان را تأمی ــا حق ــدارد ت در کشــور ن
حقــوق بــرش در کشــور جلوگیــری منایــد. بنابرایــن، حکومــت 
بــرش  حقــوق  شــورای  در  عضــوء  عنــوان  بــه  افغانســتان 
ــه  ــز جامع ــه و مترک ــه توج ــد ک ــد می توان ــل متح ــازمان مل س
ــگ، خشــونت و پیامدهــای آن  ــه عوامــل جن ــی را ب 139بین امللل
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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 می گیــرد.
ریاســت حقــوق بــر، امــور زنــان و اطفــال: منحیــث مرجــع 
می توانــد  پرداخت هــا،  اســناد  مراحــل  طــی  بــرای  اصلــی 
ــن ســند  ــدرج ای ــرای پرداخت هــای من ــط و معیارهــای را ب رشای

ــد. ــع منای وض
ــن  ــه در ای ــام ک ــه و جزوت ــر اداره ، قطع ــکار: ه ــای هم ارگان ه
ســند از ایشــان رصاحتــاً نــام بــرده شــده اســت در حصــه ی 
ــاً  ــد، خاصت ــوول می باش ــوب مس ــناد مطل ــق اس ــب و تصدی ترتی
ــازات  ــرای امتی ــناد ب ــق اس ــه و تصدی ــب، ارای ــه ی ترتی در زمین
تشــویقی عمومــی، تجدیــد قــرارداد و اجــراات فــوق العــاده 
ــان کــه در صفــوف پولیــس ملــی ایفــای وظیفــه  ــرای متــام زن ب

می باشــد. می کننــد، 
قابلیــت پرداخــت امتیــازات تشــویقی: تنهــا محــدود بــه 
ــان  ــی افغ ــان می شــود کــه در صفــوف پولیــس مل آن عــده از زن
فعاالنــه ســهم داشــته و مــرصوف انجــام خدمــت در صفــوف 
مســتحق  تنهــا  ذکــور  طبقــه ی  و  می باشــند  ملــی  پولیــس 

امتیــازی معرفــی کننــده می باشــند.
عدم قابلیت پرداخت امتیازات:

الــف – پرســونل ملکــی و پرســونل قــراردادی وزارت امــور داخلــه 
مســتحق دریافــت ایــن امتیــازات منی گــردد.

بخش نخست
ایــن کــود متامــی پالیســی های دیگــر را بــا موضــوع متذکــره، 
ملغــا قــرار داده و تــا زمانــی کــه پالیســی جدیــد جایگزیــن آن 
می شــود، قابــل تطبیــق بــوده و همــه پرداخت هــا در بودجــه 

قابــل دســرس هســتند.
ــتیامتیک  ــور سیس ــه منظ ــود ب ــن ک ــی: ای ــات عموم معلوم
ــویقی؛  ــای تش ــرول پرداخت ه ــازمان دهی و کن ــاخن، س س
جذبــان  نــو  و  ازبرحــال  اعــم  انــاث  پولیــس  امتیــازات 
ایــن کــود حفــظ شــفافیت در  می باشــد. هــدف اصلــی 
پروســه ی پرداخــت و مســوولیت پذیــری ادارات و ارگان هــای 
همــکار کــه در ایــن کــود رصاحتــأ از آن هــا تذکــر رفتــه 
ــع  ــن مرج ــه آخری ــس از آن ک ــند پ ــن س ــد. ای ــت، می باش اس
مســوول امضــاء منایــد، بــه حیــث ســند رهنــام اســتفاده شــده 
می توانــد. منابــع مالــی/ متویــل نبایــد از تخصیــص و تعــداد 
ــاوز  ــش، تج ــر بخ ــتفاده کننده گان در ه ــده ی اس ــن ش تعیی

ــد. کن
مــرام/ هــدف: مــرام اصلــی ایــن برنامــه، اســتخدام، حفــظ و 
ــی افغانســتان  ــوف پولیــس مل ــان در صف ــش حضــور زن افزای
تحــت  کــود  ایــن  مندرجــه  امتیــازات  متــام  می باشــد. 
»کودتشــویقی« مربوطــه پولیــس زن بــوده و قابــل اجــراء 

ــت. اس
ــط  ــاص توس ــط خ ــت رشای ــند تح ــن س ــل: ای ــر/ تعدی تغیی

ریاست حقوق بشر، امور زنان و اطفال وزارت امور داخله؛
کود پرداخت امتیازات نقدی برای پولیس اناث 
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ــد. ــت می باش ــل پرداخ ــار قاب ــک ب ــرای ی رصف ب
ــس  ــان پولی ــه زن ــاز ب ــن امتی ــرورش: ای ــوزش و پ ــاز آم 3- امتی
ملــی افغــان بــرای هزینه هــای آمــوزش و پــرورش پرداخــت 
ــه  ــی ک ــا زمان ــوزش و ی ــل/ آم ــام تحصی ــس از امت ــود و پ می ش
زنــان دیگــر در آمــوزش و پــرورش حضــور نداشــته باشــد، متوقــف 

خواهــد شــد.
زنــان پولیــس ملــی افغــان آنانی کــه حــد اقــل مــدت یــک 
ــغ  ــد مســتحق مبل مــاه در آمــوزش ســپری و اشــراک منــوده ان
6000 )شــش هــزار افغانــی( درهرمــاه، عــالوه برمعــاش  و ســایر 
امتیازهــای دیگــر می باشــند.  ایــن امتیــاز پــس از امتــام آمــوزش 

ــد.  ــت می باش ــل پرداخ ــاه دوم قاب در م
زنــان پولیــس ملــی افغــان کــه مــرصوف تحصیــل در پوهنتون هــا 
ــه ی  ــط درج ــور اوس ــه ط ــد ب ــور دارن ــانی که حض ــتند، کس هس
خــوب دریافــت کننــد )عملکــرد شــان مطابــق معیارها باشــد( در 
پایــان سمســر افــزون برمعــاش  و ســایر امتیازهــای دیگــر مبلــغ 
می شــوند.  مســتحق  ماه هانــه  افغانــی(  )شــش هزار   6000

ایــن امتیــاز درختــم هــر سمســر قابــل پرداخــت می باشــد.
ــاز  ــن امتی ــامل ای ــه ش ــان ک ــی افغ ــه ی مل ــس اناثی ــت پولی لیس
می گــردد بایــد توســط قوماندانــی عمومــی تعلیــم و تربیــه پیــش 
ــای  ــردد. پرداخت ه ــق گ ــت، تصدی ــذ پرداخ ــت اخ ــه جه از ارای
ــرار  ــی ق ــال مال ــان س ــه در پای ــی ک ــر خزان ــه سمس ــوط ب مرب
ــرات و  ــع من ــی مبوق ــی بررس ــدم توانای ــل ع ــه دلی ــد ب می گیرن

ــده پرداخــت مــی گــردد. ــی آین حــارضی، در ســال مال

ــوان  ــه عن ــه  ب ــان پولیــس ک ــاز آمــوزگار:  آن عــده از زن 4- امتی
آمــوزش  مراکــز  در  طوالنــی  ســاعت های  بــرای  آمــوزگار 
ــه   ــرای وظیف ــس اج ــوزش پولی ــز آم ــر مراک ــا دیگ ــی  ی منطقه ی
می کننــد، عــالوه برمعــاش و ســایر امتیازهــای دیگــر، در هرمــاه 

مســتحق مبلــغ 8000 )هشــت هزار افغانــی( هســتند.
پولیــس زن کــه بــه عنــوان دســتیار یــا معــاون مربــی بــوده و بــه 
ــه عنــوان مربــی در صــورت عــدم حضــور و نبــود  طــور موقــت ب
مربــی اولیــه درمراکــز آمــوزش منطقه یــی و یــا ســایر مراکــز 
آموزشــی پولیــس متــام وقــت ایفــای وظیفــه مینامیــد، عــالوه بــر 
ــغ  ــتحق مبل ــاه مس ــر، در هرم ــای دیگ ــایر امتیازه ــاش  و س مع

8000 )هشــت هزار افغانــی( در نبــود مربــی می گــردد. 
پولیــس زن کــه بــه عنــوان دســتیار یــا معــاون مربــی بــرای 
ــا  ــی و ی ــی منطقه ی ــز آموزش ــده در مراک ــن ش ــای تعی ــاعت ه س
ــاش  و  ــالوه برمع ــد ع ــس کار میکنن ــی پولی ــز آموزش ــایر مراک س
ــزار  ــغ 4000 )چهاره ــتحق مبل ــاه مس ــا، در هرم ــایر امتیازه س

می گردنــد. افغانــی( 
لســت پولیــس اناثیــه ملــی افغــان کــه شــامل ایــن امتیــاز 
می گــردد بایــد توســط قوماندانــی عمومــی تعلیــم و تربیــه پیــش 

ــردد. ــق گ ــت، تصدی ــذ پرداخ ــت اخ ــه جه از ارای
ــول و  ــق اص ــتادی مطاب ــط اس ــد رشای ــد واج ــونل، بای ــن پرس ای
اســتندردهای قبــول شــده، باشــند و رســأ از طریــق قوماندانــی 

مربوطــه تائیــد گــردد.

ــاث  ــس ان ــتقیم پولی ــت مس ــه در حامی ــور ک ــه ی ذک ب – طبق
ــد. ــهم ندارن س

ج – پولیس اناثیه که در احتیاط فعال هستند.

در ایــن تفاهــم نامــه 10 نــوع امتیازی/تشــویقی قــرار ذیــل در 
نظــر گرفتــه شــده اســت:

1 -امتیــاز اســتخدام: مبلــغ ایــن امتیــاز 45000 )چهل و پنچ 
هــزار افغانــی( بــرای آن عــده پولیــس ملــی انــاث افغــان در رتب 
ــدا اســتخدام می شــوند  افــرس، ســاتنمن و ســاتونکی کــه جدی
افــزون بــر معــاش می باشــد.در والیــات کــه اســتخدام طبقــه ی 
ــوده مبلــغ 60000 )شــصت هــزار افغانــی(  ــکل ب انــاث مش
بــرای آن عــده پولیــس ملــی انــاث افغــان در رتــب افــرس، 
ــزون  ــوند اف ــتخدام می ش ــدا اس ــه جدی ــاتونکی ک ــاتنمن، س س
بــر معــاش می باشــد کــه شــامل بادغیــس، غــور، هلمنــد، 
ــار،  ــر، ننگره ــامن، لوگ ــرن، لغ ــت، ک ــا، خوس ــار، کاپیس کنده
نورســتان، پکتیــکا، پکتیــا، پنجشــیر، پــروان، ارزگان، بغــالن و 

زابــل می باشــد.
ایــن مبلــغ پــس از امتــام آمــوزش ابتدایــی قابــل پرداخــت 
ــه آن عــده منســوبین پولیــس می باشــد کــه  اســت و محــدود ب
ــس از آن  ــا پ ــامرب 2016 ی ــخ 22 دس ــود را در تاری ــوزش خ آم

آغــاز می کننــد.
قومندانــی عمومــی جلــب و جــذب، مســوول  جمــع آوری و 
ــه ی معلومــات بانکــی ســاتونکی اناثیــه  تصدیــق راپورهــا و ارای
اســتخدام شــده می باشــد. ریاســت عمومــی پیژنتــون، مســوول  
جمــع آوری و تصدیــق راپورهــا و ارایــه ی معلومــات بانکــی 

ــد. ــده می باش ــتخدام ش ــه اس ــرسان اناثی ــاتنمنان و اف س
مدیریت هــای پیژنــد و قوماندانی هــای جلــب و جــذب والیــات، 
مکلــف بــه ارایــه ی 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 می گــردد.
اســناد پرداخــت معــاش امتیــازی بــرای هریــک از دانــش 
ــس  ــردد و پ ــه گ ــدت 60 روز ارائ ــل درم ــارغ التحصی ــوزان ف آم
از فراغــت یــا امتــام دوره ی آمــوزش، مبلــغ کامــال پرداخــت 

می شــود.
 فارغــان دانشــگاه های خصوصــی و یــا هــم دولتــی کــه پــس از 
فراغــت بــه پولیــس ملــی افغــان ملحــق می شــوند، نیــز واجــد 

رشایــط بــرای اخــذ ایــن امتیــاز شــده می تواننــد.

2- امتیــاز تجدیــد قــرارداد: ایــن امتیــاز بــرای آن عــده پولیــس 
ملــی اناثیــه ی افغــان کــه ســاتونکی)رسباز( هســتند و قــرارداد 
خدمــت ســه ســاله ی خویــش را تجدیــد می مناینــد مبلــغ 
معــاش  بــر  افــزون  می باشــد  افغانــی(  )ســی هزار   30000
تجدیــد  امضــاء  از  پــس  امتیــاز  ایــن  دریافــت می مناینــد. 
قــرارداد و تصدیــق توســط قوماندانــی عمومــی جلــب و جــذب 
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منــوده اســت.  
 در حــال حــارض صدهــا بانــو در نهادهــای آموزشــی وزارت امــور داخله 
مــرصوف آموزشــی های مســلکی اســتند و شــامری زیــادی از بانــوان 
ــای  ــوف نیروه ــه صف ــلکی ب ــای مس ــری آموزش ه ــس از فراگی ــز پ نی
پولیــس پیوســته و در مرکــز و والیت هــا مــرصوف خدمــت بــه مــردم و 

ــند.   ــش می باش ــه ی خوی جامع
 وزارت امــور داخلــه ی کشــور در ســال های گذشــته ده هــا زن را 
ــن  ــه ای ــتاد ک ــه فرس ــور ترکی ــه کش ــلکی  ب ــای مس ــت آموزش ه جه
زنــان در »اکادمــی پولیــس ســیواس ترکیــه« مهارت هــای الزم جهــت 
مقابلــه بــا جرایــم و تأمیــن امنیــت در زمینه هــای مختلــف بــرای 

هموطنان شــان را آمــوزش دیــده و دوبــاره بــه کشــور برگشــتند.  
از  پولیــس ملــی  نیروهــای  زنــان در صفــوف   ســهم و مشــارکت 
ــن  ــاد ای ــر بنی ــد و ب ــه به حســاب می آی ــور داخل اولویت هــای وزارت ام
اولویــت، وزارت امــور داخلــه از هــر فرصــت و امکاناتــی بــرای افزایــش 
ــد  ــان بلن ــی و همچن ــس مل ــای پولی ــوف نیروه ــان در صف ــت زن کمی
بــردن ظرفیــت زنــان در صفــوف ایــن نیروهــا اســتفاده خواهــد کــرد. 

وزارت امــور داخلــه ســنگ  تهــداب لیلیــه  انــاث را در ســاحه ی 
میــدان هوایــی بین املللــی حامــد کــرزی گذاشــت تــا محصــالن و 
منســوبین و محصــالن نیروهــای پولیــس بــا اســتفاده از ایــن لیلیــه، 
ــد.  ــرا بگیرن ــد، آموزش هــای مســلکی را ف ــا ســهولت بیشــر بتوانن ب
از  شــامری  انــاث،  لیلیــه ی  ایــن  گــذاری  تهــداب  مراســم  در 
مقام هــای حکومتــی، مقام هــای وزارت امورداخلــه و  منســوبین، 

کارمنــدان و محصــالن حضــور داشــتند.  
به ایــن مناســبت درمیــدان هوایــی بین املللــی  در محفــل کــه 
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 
بین املللــی حامــد کــرزی و قومانــدان میــدان هوایــی بیــن املللــی 

ــتند.  ــراک داش ــرزی اش ــد ک حام
ــداب  ــان ته ــای ش ــم در صحبت ه ــن مراس ــده گان ای ــراک کنن  اش
گــذاری ایــن لیلیــه را یــک گام موثــر در راســتایی آموزش هــای 
ــرداری از  ــا بهره ب ــه ب ــد ک ــد منودن ــرده، تأکی ــوان ک ــس زن عن پولی
ایــن لیلیــه بانــوان محصــل بــا اطمینــان خاطــر می تواننــد بــه 

آموزش هــای خــود در ایــن نهــاد ادامــه دهنــد.  
 مــروه امینــی، رییــس حقــوق بــرش امــور زنــان و اطفــال 
ــت:  ــه گف ــن لیلی ــاخت ای ــورد س ــه در م ــور دخل وزارت ام
»ایــن لیلیــه دارای ســه طبقــه شــامل؛ کودکســتان، کلــپ 
ــات و  ــه امکان ــه هم ــد ک ــبز  می باش ــاحه س ــی و س ورزش

ســهولت ها را دارد.« 
 بانــو امنیــی افــزود کــه  ایــن لیلیــه بــه ارزش یــک 
ــوض  ــای بالع ــورو از کمک ه ــون ی ــش میلی ــاریه ش اعش
بــه همــکاری مالــی کشــور دوســت آملــان، ســاخته 

 . می شــود
بــرای  گذشــته  ســال های  در  افغانســتان  حکومــت 
جــذب بانــوان در صفــوف نیروهــای پولیــس و هم چنــان 
توان منــد ســازی پولیــس زن برنامه هــای عملــی و جــدی 
را برداشــته اســت کــه بــا عملــی شــدن ایــن برنامه هــا از 
یک ســو شــامر نیروهــای پولیــس زن افزایــش یافتــه و 
ــب  ــی الزم را کس ــز توانای ــس زن نی ــر پولی ــب دیگ از جان

سنگ تهداب لیلیه اناثیه، برای منسوبین وکارمندان پولیس 
میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گذاشته شد
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طی سیمناری در مورد »حقوق بشر وحاکمیت قانون« 

برای منسوبین میدان هوایی بین المللی 
حامدکرزی، آگاهی دهی صورت گرفت 

رییــس حقــوق بشــر، امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه، 
ــان  ــس را قهرمان ــان پولی ــژه زن ــه وی ــی ب ــای پولیــس مل نیروه
واقعــی کشــور عنــوان کــرده بــر نقــش آنــان در جهــت تطبیــق 

قوانیــن نافــذه کشــور تأکیــد کــرد. 
ــه اجــرا  ــای پولیــس وظیف ــوف نیروه ــه در صف ــی ک ــه زنان او ب
ــه  ــان ب ــوق قانونی ش ــه حق ــه هم ــان داد ک ــد، اطمین می کنن

ــد شــد. ــن پرداخــت خواه ــان معی ــت و زم وق
در همیــن حــال مــل پاســوال محمــد عثمــان جانبــاز، قومنــدان 
ــاث  ــس ان ــرد پولی ــرزی کارک ــی حامدک ــی بین الملل میدان هوای
ــده عنــوان  را در میــدان هوایــی بین المللــی حامــد کــرزی ارزن
ــف چــون، چــک  ــای مختل ــان در بخش ه ــه آن ــت ک ــرده گف ک
ــذاری  ــروف خدمت گ ــر مص ــای دیگ ــی و بخش ه ــژه، تاش وی

هســتد. 
ــوف  ــان در صف ــت زن ــه موجودی ــرد ک ــد ک ــاز تأکی ــای جانب آق
نیروهــای پولیــس نه تنهــا یــک ارزش، بــل یــک ضــرورت مبــرم 
در جامعــه ی افغانســتان اســت، زیــرا بــه گفتــه ی او در صورتــی 
کــه یــک زن در چــک ویــژه یــا تاشــی وظیفــه اجــرا می کننــد، 
مــردم بــه ویــژه زنــان بــا اطمینــان خاطــر بــه پولیــس اعتمــاد 

می کننــد. 
ــده گان  ــتراک کنن ــرای اش ــه  روزه ب ــینار س ــن س ــان ای در پای

تصدیق نامــه  توزیــع گردیــد.
گفتنــی اســت کــه ایــن ســیمینار بــه تاریــخ 13۹۹/۷/15 آغــاز 

و بــه تاریــخ 13۹۹/۷/1۷ خاتمــه یافــت.

ــوان »حقــوق  ســیمنار ســه روزه ی آگاهی دهــی کــه تحــت عن
بشــر و حاکمیــت قانــون« از ســوی مدیریــت عمومــی تعلیــم و 
تربیــه ریاســت حقــوق بشــر، امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور 
داخلــه بــرای 2۷ تــن از منســوبین میــدان هوایــی بیــن المللــی 

حامــد کــرزی برگــزار گردیــد. 
در ایــن ســیمنار روی مســایل رعایــت حقــوق بشــر، ارزش هــای 
حقــوق بشــر، نهادینــه شــدن و مفــاد حقــوق بشــر در جامعــه و 
همچنــان حاکمیــت و رعایــت قانــون در جامعــه بــرای اشــتراک 

کننــده گان بــه صــورت مفصــل آگاهی دهــی صــورت گرفــت. 
از ســویی دیگــر چگونه گــی برخــورد پولیــس بــا مــردم هنــگام 
ــه  ــر جامع ــس در براب ــوولیت پذیری پولی ــه و مس ــرای وظیف اج
ــن  ــده گان ای ــتراک کنن ــرای اش ــه ب ــود ک ــواردی ب ــر م از دیگ

ــان توضیــح داده شــد.   ســیمینار از ســوی مربی
موجودیــت پولیــس زن در صفــوف نیروهــای پولیــس از مــوارد 
دیگــر بــود کــه روی اهمیــت آن بحــث صــورت گرفــت و 

ــدند.  ــتفید ش ــیمنار از آن مس ــن س ــده گان ای ــتراک کنن اش
ــی،  ــروه امین ــده م ــاد ش ــیمینار ی ــه ی س ــم اختتامی در مراس
رییــس حقــوق بشــر، امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه 
پیرامــون اهمیــت ســیمینار صحبــت نمــوده گفــت کــه همچــو 
ــون  ــت قان ــت و حاکمی ــای ظرفی ــتای ارتق ــیمینارها در راس س

ــده دارد. ــش ارزن نق
 بانــو امنینــی بــه رعایــت نمــودن قوانیــن عســکری در وظایــف 

محولــه و بــر خــورد انســانی بــا مــردم نیــز تأکیــد کــرد. 
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شعر بخوانیم
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

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) 

  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 

په کې جوهر د خوشحالۍ په رُس ولۍ راوله
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
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شعر بخوانیم
شهر برمن تنگ شد آهنگ صحرا می کنم

روی صحرا را زاشک خویش دریا می کنم
در گلستانی که بر یاد رخت خوانم غزل

بلبالن را بر نوای خویش شیدا می کنم
نیستم زاغ و زغن تا مایل سفلی شوم

من هامی اوج قدسم میل باال می کنم
رسو چون قدی فرازد در میان بوستان

من خیال قامت آن رسو باال می کنم
من که مخمور نگاه ی نرگس مست تو ام

کافرم گر التفات جام و ساغر می کنم
قامتت رسو و رخت گل زلف سنبل غنچه لب

من  متاشای گل و گلشن در این جا می کنم
آه؛ ای غم نامه ما را نخواندی از غرور

گر من از بهر تو صد مکتوب انشآ می کنم
محجوبه هروی 

جرقه هاى آه من ستاره ريز می شود

 شب است و شعر می زند رشر به لحظه هاى من
ز شوق شانه می كشد به رشته صداى من

چه آتىش است واعجب كه آب می دهد مرا
و عطر روح می دمد به پيكر هواى من

ندانم از كدام كوه، كدام كوه آرزو
نسيم تازه می وزد به فصل انتهاى من
ز ابر نور می رسد چنان زالل روشنى

كه نيست حاجتى دگر به اشك هاى هاى من
جرقه هاى آه من ستاره ريز می شود

به عرش النه می كند كبوتر دعاى من
رسشك بيخودانه ام  به خط خط كتاب او
نگاه كن چه ىب بهانه می چكد 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 می زند رشر به لحظه هاى من

نادیه انجمن

دخرت خورشید

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 ُدور من از بودنم شکفت

او هست های دیر مرا آشیانه شد
***

باور منی کنم که فراموش گشته ام
وقتا که او به هستی من جاودانه شد

حمیرا نکهت دستگیرزاده

139
9 

ب 
قر

* ع
 13

اره 
شم

 *
وم

ل د
سا

45



حضرت بی بی عایشه رضی اهلل عنها
ام املؤمنیــن حــرت عایشــه رضــی اللــه عنهــا د حــرت ابــو بکــر صدیــق رضــی اللــه عنــه  لــور، د نبــوت پــر څلــورم کال 
چــې د ۶۱۳ عیســوي 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 
ــه علیــه وســلم وفرمایــل: د عائشــې پــالر، یعنــې ابوبکــر رضــی  الل

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 
ــه  ــه ســالم د رســول الل ــل علی ــود. جربائی ــه درل ــې ســاری ن کــې ی
صــل اللــه علیــه وســلم پــه واســطه ســالم پــر ویلــی دی او عائشــې 

ــه عنهــا ځــواب ورکــړی دی. رضــی الل
ــه  ــه علی ــل الل ــه ص ــول الل ــي: رس ــا فرمای ــه عنه ــی الل ــه رض عائش
ــات  ــه وف ــا ل ــه عنه ــی الل ــې رض ــې د خدیج ــل، چ ــه ووی ــلم رات وس
ــل  ــې! جربائی ــې ی ــوب لیدل ــه خ ــې درې وارې پ ــته م ــه وروس څخ
علیــه ســالم د شــنو ورېښــمو پــه یــوه ټوټــه کــې ســتا عکــس راتــه 

ــل:  ــې ووی ــه ی راوړ او رات
) 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 
ــې  ــړ، چ ــرض وک ــر ع ــه خاط ــو پ ــم د کمول ــلم د غ ــه وس ــه علی الل
واده وکــړه، د ســوده رضــی اللــه عنهــا او عائشــې رضــی اللــه عنهــا 
نومونــه یــې ورتــه وویــل: رســول اکــرم صــل اللــه علیــه وســلم ورتــه 
ــه رسه  ــه عن ــو بکــر رضــی الل ــل چــې والړه شــه او د حــرت اب ووی
ــا د  ــه عنه ــی الل ــم رض ــت حکی ــه بن ــړه، خول ــربې وک ــه دې اړه خ پ

عائشــې رضــی اللــه عنهــا مــور ام رمــان رضــی اللــه عنهــا تــه ورغلــه، ابــو بکــر رضــی اللــه عنــه هــم خــرب او رايض شــو، عائشــې 
ــه علیــه وســلم رسه د نــکاح رشف پــه برخــه شــو.  ــه عنهــا تــه د رســول اکــرم صــل الل رضــی الل

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 

46

زن
س 

ولی
پ



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 
ــه دی  ــت ن ــه دا خصوصی ــی ت ــی ب ــوې ب ــې ی ــې وو، بل ــن ک بړس

حاصــل شــوی. 
۶ـ د آســامن څخــه ددې برائــت، پاکــي او عفــت لپــاره لــس آیتونــه 

نــازل شــوي. ) پــه ســورة نــور(
 

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 
ــه  ــی الل ــې رض ــرت عائش ــړي دي. د ح ــت ک ــه روای ــلم څخ وس
ــه لیــدو  ــر پ ــه تقری ــه تحقیقــات او فاضالن ــه او عاملان عنهــا فقیهان
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 
ــه علیــه وســلم څخــه یــې ) ۲۲۱۰ (  لــري، چــې د نبــي صــل الل
ــې څخــه ) ۲۸۶ (  ــه دې جمل ــث رانقــل کــړي دي، چــې ل احادی
پــه بخــاري او مســلم کــې راغــي، چــې ) ۱۷۴ ( یــې متفــق علیــه 
) ۵۴ ( یــوازې پــه بخــاري او ) ۵۸ ( یــوازې 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 ۱۷ مــه د ســې شــنبې پــه شــپه پــه مدینــه منــوره کــې 
د ۶۶ کلونــو 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. 
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برای کارمندان شماری ازحوزه های 
امنیتی پولیس کابل، در زمینه ی مسایل 
حقوق بشری آگاهی دهی صورت گرفت

ــد.  مناین
رییــس حقــوق بــرش، امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور داخلــه ترصیــح 
کــرد کــه بخشــی دیگــر از نظــارت شــان از جزوتام هــا، قطعــات و 
حوزه هــای امنیتــی پولیــس، آگاهی دهــی در رابطــه بــه مســایل 
ــه نیروهــای پولیــس در حوزه هــا و قطعــات  ابتدایــی حقــوق بــرشی ب
ــض  ــا نق ــت. ت ــس اس ــان پولی ــوق زن ــن حق ــدف تأمی ــه ه ــس، ب پولی

ــرد.    ــورت نگی ــا ص ــن ارگان ه ــرشی در ای ــوق ب حق
ــان و اطفــال  ــم کاری ریاســت حقــوق بــرش، امــور زن او گفــت کــه تی
ــا،  ــه از جزوتام ه ــود ک ــارت خ ــی ها و نظ ــه در بررس ــور داخل وزارت ام
قطعــات پولیــس و حوزه هــای امنیتــی داشــتند، بــرای پولیــس اناثیــه 
آگاهی هــای الزم را در زمینــه ی ایــن کــه هــرگاه مــورد خشــونت و 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــه می توانن ــد، چگون ــرار می گیرن ــت ق ــا آزار و اذی ی
ــد.   ــاع مناین ــود دف ــوق خ ــکایات از حق ــه ش ــیده گی ب ــل رس طرزالعم
 بانــو امینــی بابیــان ایــن کــه زنــان پولیــس بهــر بــه قضایــای 
کــه  کــرد  ترصیــح  می تواننــد،  کــرده  رســیده گی  خانواده گــی 
بررســی های تیــم  ارزیابــی و نظــارت ریاســت حقــوق بــرش، امــور 
نشــان  امنیتــی،  حوزه هــای  از  امورداخلــه  وزارت  اطفــال  و  زنــان 
ــس  ــه پولی ــود ب ــای خ ــل قضای ــت ح ــه جه ــای ک ــه خانواده ه داده ک
مراجعــه کــرده انــد، هنگامــی کــه یــک پولیــس زن بررســی قضیــه  ی 
آن خانــواده را بــه دوش داشــته، بــه راحتــی مســایل خــود را بــا او در 

ــت.  ــده اس ــل ش ــل و فص ــانی ح ــه آس ــه ب ــته و قضی ــان گذاش می

ریاســت حقــوق بــرش، امــور زنــان و اطفــال وزارت امور داخلــه، جهت 
رعایــت مســایل حقــوق بــرشی در قطعــات، جزوتام هــا و حوزه هــای 
امنیتــی پولیــس کارکردهــای ایــن ارگان را مــورد ارزیابــی و نظــارت 

قــرار داده اســت.
در بررســی های  کــه هیــأت ریاســت حقــوق بــرش، امــور زنــان و 
ــته  ــس داش ــی پولی ــای امنیت ــه از حوزه ه ــور داخل ــال وزارت ام اطف
انــد، اقدام هــا و عملکردهــای بخش هــای حقــوق بــرشی و زنــان در 
ــد.    ایــن حوزه هــای امنیتــی را مــورد بررســی و نظــارت قــرار داده ان
مــروه امینــی، رییــس حقــوق بــرش، امــور زنــان و اطفــال وزارت امــور 
ــای  ــارت از حوزه ه ــوص نظ ــس زن درخص ــه  ی پولی ــه مجل ــه ب داخل
امنیتــی پولیــس گفــت: » افــزون بــر ایــن کــه از  جزوتام هــای 
نیروهــای امنیتــی در والیت هــا نظــارت داشــته انــد، تــا کنــون 
دوازده حــوزه ی امنیتــی پولیــس در شــهر کابــل را نیــز مــورد ارزیابــی 

ــد.« ــرار داده ان ــارت ق و نظ
ــم امینــی افــزود کــه موضوعــات حقــوق بــرشی، نقــض حقــوق  خان
بــرش و همچنــان مســایل مربــوط بــه کــودکان و رســیده گی بــه 
قضایــای خانواده گــی کــه از طریــق آمریت هــای حــل مشــکالت 
خانواده گــی کــه در هــر حــوزه ی پولیــس فعالیــت دارنــد رســیده گی 
آن  اســاس  بــه  و  داده  قــرار  ارزیابــی  مــورد  را  گرفتــه  صــورت 
ــت  ــده اس ــا داده ش ــن حوزه ه ــدان ای ــه کارمن ــز ب ــنهادهای نی پیش
تــا بــا اســتفاده از راه کارهــای ماننــد پالیســی جنــدر، پالیســی منــع 
آزار و اذیــت، بــه قضایــای خانواده گــی بــه صــورت بهــر رســیده گی 
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گمنامی از جنس لطافت و صبر؛
 نگاهی به وضعیت زنده گی زنان روستایی
و مــردان روســتایی هــم از ســواد كمــی برخوردارنــد و تعــداد كمــی از 
ــان ممكــن اســت باســواد باشــند. یكــی از مســایلی كــه دولت هــا  آن
ــه آن توجــه  ــد ب در كشــورهای توســعه نیافته ای ماننــد افغانســتان بای
ــر  ــن كشــورها ب ــد؛ توســعه روســتاها اســت. چــرا كــه اقتصــاد ای کنن
ــه  ــان ب ــان زن ــن می ــت. در ای ــتوار اس ــوالت آن اس ــاورزی و محص كش
عنــوان یكــی از عوامــل پنهــان در اقتصــاد كشــاورزی، ســهم بزرگــی 
از متــام نیــروی انســانی مــورد رضورت در كشــاورزی را تشــكیل 
می دهــد. زنــان روســتایی چــه بــه صــورت مســتقیم و چــه غیرمســتقیم 
ــل  ــش قاب ــتی بخ ــی و صنایعدس ــی، زراعت ــوالت دام ــد محص در تولی
مالحظــه ای از نیــروی كار را تشــكیل می دهــد. امــا در غالــب مــوارد 
همچنــان فعالیــت آن هــا بــه حســاب نیامــده و حتــی در مــواردی كــه 
ــه  ــی ب ــه چندان ــت توج ــه اس ــورت گرفت ــورد ص ــن م ــی در ای پژوهش
زنانــی كــه از پشــت پرده هــا و دیوارهــای ضخیــم بــه اقتصــاد كشــاورز 
ــی از  ــش اعظم ــان بخ ــت. زن ــه اس ــورت نگرفت ــد، ص كمــك می كنن
ــت  ــرای پیش رف ــان ب ــی پنه ــول و انرژی ــاد تح ــرای ایج ــروی كار ب نی
ــی  ــی و لبن ــواد غذای ــد م ــا در تولی ــتند. آن ه ــتایی هس ــاد روس اقتص

ــد.  نقــش اساســی دارن
ــت را هــم  ــی و اصال ــا معیارهــای زیبای زنده گــی واقعــی و ســنتی را ب
ــان  ــهم زن ــه از س ــاری ك ــه آم ــد. البت ــان دی ــن زن ــن ای ــود در بی می ش
ــده  ــه و دی در تولیــد روســتایی بســیار كمــر از آنچــه كــه هســت ارای
می شــود. زنــان روســتایی بــه دلیــل جامعــه مردســاالر هنــوز در 

ــا توجــه بــه  ــان ب ــواده و جامعــه دارد. آن ــان نقــش مهمــی در خان  زن
ــد می تواننــد از محورهــای  ــواده دارن ایــن نقــش مهمــی كــه در خان
مهــم توســعه محســوب شــوند. بــا توجــه بــه واقعیت هــای 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 آن هــا انجــام می دهنــد از مشــكالت 

عمــده بــه شــامر میــرود. 
به خصــوص زنــان روســتایی كــه زنده گی شــان بــا طلــوع اولیــن 
افــرادی  آخریــن  جــز  شــب،  و  شــده  رشوع  آفتــاب  اشــعه های 
ــه خاطــر  ــان روســتایی كــه ب ــه رخت خــواب مــی رود. زن اســت كــه ب
ــام باقــی می ماننــد.  ــودن از جنجال هــای شــهر، همیشــه گمن دورب
در ایــن بیــن زنــان شــهری هســتند كســانی كــه داعیــه حــق دارنــد 
ــن  ــرای ای ــار ب ــا معی ــد. ام ــارزه می كنن ــه آن مب ــیدن ب ــرای رس و ب
ــی كــه  ــوده اســت زنان ــان شــهر ب ــان همیشــه زن ــارزان حقــوق زن مب
همیشــه در حــوزه زنده گــی آنــان قــرار دارد. امــا زنــان روســتایی، بــه 
خاطــر این كــه دور از دیــد ایــن منتقدیــن جامعــۀ زنــان قــرار دارنــد، 
فرامــوش شــده اند. زنانــی كــه بــه جــرأت می تــوان گفــت تأثیــر 
ــد. زنانــی كــه در واقــع  ــر اقتصــاد و توســعه كشــور دارن بیش تــری ب
ــواده  ــرج خان ــم كمك خ ــد و ه ــم خانه ان ــم خان ــد و ه ــادر  ان ــم  م ه
ــه  ــودن و رســیده گی ب ــه مادرب ــر وظیف ــان عــالوه ب ــن زن هســتند. ای
كارهــای خانــه، یــك كار جانبــی بــرای كمــك بــه اقتصــاد خانــواده 
ــان  ــن زن ــتند. ای ــی هس ــان دارای مهارت های ــن زن ــر ای ــد. اك دارن
ــد. امــا مشــكالت  نقــش برجســته ای در تولیــد صنایــع دســتی دارن
ایــن زنــان كمــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و بــه آن هــا پرداختــه 

شــده اســت. 
زنــان روســتایی نقشــی مهــم در اقتصــاد خانــواده دارد. امــا در 
بســیاری از مــوارد كار آن هــا بــه حســاب منی آیــد و در نظرســنجی ها 
مشــاهده می شــود كــه اكــر زنــان روســتایی را بیــكار معرفــی 
می كننــد. بــا آن كــه آن هــا در كار كشــاورزی و نگهــداری حیوانــات 
هم پــای مــردان كار و فعالیــت می كننــد. بــه خاطــر این كــه بــه آن هــا 
بــه حســاب منی آیــد.  كارشــان  تعلــق منی گیــرد،  دســت مزدی 
همچنــان نتیجــه ی كارشــان در بســیاری از مــوارد بــه خاطــر این كــه 
ــه پــای مــردان حســاب می شــود. زنــان  ــا مــردان اســت ب مختلــط ب
روســتایی نقــش بســیار بــارزی هــم در تولیــد صنایــع دســتی ماننــد 
ــع  ــز از مناب ــی نی ــد دوزنده گ ــی مانن ــد. هرنهای ــم دارن ــن و گلی قالی
درآمــد آن هــا بــه شــامر مــی رود. امــا هیــچ كــدام آن هــا بــه حســاب 

ــود.  ــرح منی ش ــان مط ــغل برایش ــك ش ی
زنــان روســتایی چــه از جهــت كار و درآمــد و چــه از لحــاظ پرداخــن 
وزارت هــای  هســتند.  فراموش شــدگان  جــز  زنــان،  حقــوق  بــه 
ــه  ــر ب ــان بیش ت ــای ش ــان فعالیت ه ــور زن ــد وزارت ام ــوط مانن مرب
ــر  ــف كم ــل مختل ــه دالی ــتاها ب ــت و در روس ــوف اس ــهرها معط ش
ــود  ــه و كمب ــر جامع ــم ب ــو حاك ــل ج ــه دلی ــا ب ــد. آن ه ــت دارن فعالی
ــه  ــواد توج ــن س ــه آموخ ــادی ب ــكالت اقتص ــاً مش ــات، و بعض امكان
چندانــی ندارنــد. البتــه ایــن مشــكل تنهــا مختــص بــه زنــان نیســت 
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جوامــع نشــود. 
ــت  ــوان جمعی ــه عن ــه دار ب ــتایی خان ــان روس ــوارد زن ــیاری از م در بس
ــی از  ــش بزرگ ــا بخ ــه آن ه ــی رود. در حالی ك ــامر م ــه ش ــال ب غیرفع
ــف  ــد كــه در بخش هــای مختل جوامــع روســتایی را تشــكیل می دهن
فعــال هســتند. زنــان روســتایی منونه هــای بســیار خوبــی از جمعیــت 
فعــال در كشــور هســتند. آن هــا از صبــح علی الطلــوع رشوع بــه 
ــه فعالیــت ادامــه  ــا پاســی از شــب همچنــان ب فعالیــت می كننــد و ت
ــت  ــا تربی ــه، ت ــه گرفت ــای خان ــان از كاره ــای آن ــد. فعالیت ه می دهن
فرزنــد، كمــك بــه شــوهر، نگهــداری از مواشــی، تولیــد لبنیــات، 
تولیــد صنایــع دســتی را در بــر می گیــرد. امــا فعالیت هــای آنــان 
بــه چشــم می آیــد. فرهنــگ جوامــع  همچــون خودشــان كمــر 
ــرده در  ــوان اعضــای پشــت پ ــه عن ــان ب ــه زن ســنتی طــوری اســت ك
جامعــه هســتند. آن هــا فعالنــد در عیــن این كــه نامــی از آن هــا بــرده 
منی شــود یــا این كــه آن هــا را بــه عنــوان اعضــای تأثیرگــذار در جامعــه 
ــر  ــه خاط ــتایی ب ــان روس ــند. زن ــر می شناس ــا كم ــند و ی منی شناس
این كــه موانــع زیــادی بــر رس راه آن هــا قــرار دارد از فعالیت هــای 

اجتامعــی و دیده شــدن در جامعــه دور مانده انــد.
ــتایی  ــان روس ــر زن ــان و بیش ت ــه زن ــه رس راه هم ــی ك ــه موانع از جمل
ــدم  ــه ع ــود ب ــر می ش ــه منج ــواد ك ــطح س ــودن س ــرار دارد؛ پایین ب ق
ــای  ــری از فعالیت ه ــارت و كناره گی ــاس حق ــس، احس ــه نف ــامد ب اعت
جمعــی، زیادبــودن كارهــای داخــل خانــه مثــل تعــدد فرزنــدان، 
ــه  ــن ب ــات، پرداخ ــه حیوان ــیده گی ب ــه، رس ــای خان ــودن كاره زیادب
یــك كار دســتی در قســمت موانــع خانواده گــی می تــوان 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 آن هــا، عــدم اختیــار زنــان بــرای تصمیم گیــری در مــوارد 

مختلــف، قابــل ذكــر اســت. 
ــودن  ــد: ب ــه مــواردی مانن ــوان ب ــع اجتامعــی هــم می ت در مــورد موان
ــرای  ــات ب ــود امكان ــه، كمب ــودن جامع ــط، مردســاالر ب ســنت های غل
ــر،  ــورد دیگ ــر م ــا ه ــوزش ی ــت، آم ــه بهداش ــوارد چ ــه م ــان در هم زن
ــه  ــه مــردان. همــه این هــا دســت ب پاییــن بــودن دســت مزد نســبت ب
ــی  ــه ای از گمنام ــتایی را در هال ــان روس ــا زن ــد ت ــم داده ان ــت ه دس

پنهــان كننــد.

گوشــۀ تنهایــی خــود بــه فعالیــت می پردازنــد و از كارهــای گروهــی 
ــتایی در  ــان روس ــش زن ــه نق ــت ك ــوان گف ــا می ت ــد. ام ــه دارن فاصل
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 برنامه هایــی را روی 

ــرد.  دســت گی
توامننــدی زنــان روســتایی مــا را بــرای توســعه روســتا كمــك خواهــد 
كــرد كــه توســعه روســتا مســاوی اســت بــا توســعه اقتصــادی كــه بــر 
ــی در  ــش مهم ــان نق ــای زن ــت. فعالیت ه ــده اس ــا ش ــاورزی بن كش
ــواده  ــاه خان ــواده دارد كــه از پیامدهــای مهــم رف ــاه خان ــش رف افزای
می تــوان بــه بهرشــدن وضعیــت بهداشــت، جلوگیــری از مهاجــرت 
بــه شــهرها، وضعیــت بهــر تغذیــه در خانــواده، افزایــش ســواد 
و بــاال رفــن منزلــت اجتامعــی خانواده هــای روســتایی اســت. 
بــا این كــه نقــش زنــان در تولیــد و اقتصــاد روســتا بســیار مهــم 
ــتند.  ــوردار نیس ــی برخ ــی خوب ــگاه اجتامع ــا از پای ــا آن ه ــت ام اس
ــوق و  ــن حق ــتایی از كمری ــت روس ــق دوردس ــوص در مناط به خص
ــا  ــش آن ه ــان و نق ــه زن ــد ب ــن بای ــتند. بنابرای ــره هس ــوزش بی به آم
ــا  ــرد ت ــورت بگی ــاص ص ــه خ ــاد توج ــت اقتص ــاد و پیش رف در اقتص
زنــان بــه اهمیــت و جایــگاه خــود در اجتــامع پی بربنــد و دیگــر ایــن 
ــای  ــه ضعف ه ــود ب ــای خ ــش توانایی ه ــار افزای ــد در كن ــه بتوانن ك
ــان  ــد و همچن ــالش كنن ــا آن ت ــرای ارتق ــد و ب ــی بربن ــود پ ــی خ فن
بــه اهمیــت آمــوزش واقــف شــده و ســعی و تــالش كننــد تــا بتواننــد 
ــا افزایــش توانایی هــای خــود بــه جایــگاه اصلــی خــود در جامعــه  ب
نزدیــك شــوند. البتــه توجــه بــه ایــن امــر بســیار حســاس اســت، بــا 
ــام  ــا انج ــت ام ــی اس ــم و حیات ــیار مه ــر بس ــن ام ــه ای ــود این ك وج
ــه این كــه  ــا توجــه ب ــه یــك برنامه ریــزی كامــل دارد. ب آن نیــز نیــاز ب
جامعــۀ روســتایی یــك جامعــۀ مردســاالر اســت و نســبت بــه جامعــۀ 
شــهری ســنتی تر اســت؛ پــس بایــد ایــن برنامــه بــا حساســیت 
خــاص انجــام شــود تــا باعــث بــه وجــود آمــدن تشــنج و بی اعتــامدی 
مــردان روســتایی بــه برنامه هــای توســعه ای نشــود. بــرای ایــن 
ــا در جوامــع روســتایی فرهنگ ســازی شــود و  ــاز اســت ت منظــور نی
همچنــان ســطح آگاهــی مــردم بــاال بــرده شــود. تــا ایجــاد و طــرح 
ــف در آن  ــای مختل ــك عصبیت ه ــث تحری ــا باع ــه برنامه ه ــن گون ای 50
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