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 یسپاسگذار
 

 یمشورت یها صحبت نیا در کهیزنان یتمام از را شیخو یسپاسگذار و امتنان مراتب یدموکراس و صلح یبرا یبرابر مؤسسه

 بیرتت درست و کامل ی گونه به سند نیا تا نبود ممکن شان یهمکار بدون که نمود دییتأ دیبا و نموده ابراز نمودند اشتراک

 نایکتر مخان و کیتوما نیستیکر خانم کی هر یخارج گان کننده یبازنگر از یدموکرس و صلح یبرا یبرابر مؤسسه ضمناً. گردد

 یمتما از تا دارد جا عالوتاً . دینمایم امتنان ابراز سند نیا لیتکم جهت در شان غیدر یب تیحما و فعاالنه سهم جهت تیرا ام.یا

 نانز یها شبکه یهماهنگ مسؤول که یدموکراس و صلح یبرا یبرابر مؤسسه گان کننده هماهنگ و یمشورت ی تهیکم یاعضا

 از مناًض. نمود یدان قدر ابراز سند نیا لیتکم و بیترت منظور به شان فعال سهم و نظرات ی هیارا جهت در باشند،یم اتیوال در

 یبرا یمدن جامعه یجهان شبکه که نمود ابراز دیبا هکذا،. میینمایم سپاس ابراز قیتحق نیا شیرایو منظور به دیر تزیمور یآقا

  .نمودند الزم یهمکار اطالعات یآور جمع تیریمد و قیتحق نیا یبرا ابزار انکشاف

 

 یتودولوژیم
 

 ارزگان، هلمند، کندهار، هرات، ان،یبام لوگر، ننگرهار،)  تیوال ستیب از زن 47 با یمشورت صحبت 9 ی رندهیگ بر در قیتحق نیا

. بود 3102 سال اواخر در( سایکاپ و پروان بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان، بغالن، تخار، کندز، بدخشان، اب،یفار ا،یپکت خوست،

 ساحات رد اطالعات. شد انداخته براه روابط تیتثب و نظرات کسب منظور به محقق دو توسط مربوطه، یفیک قیتحق ی مرحله دو

 افراد عجم از کهیگان کننده اشتراک آنعده یبرا قیتحق یها وهیش که باشد تا بود دهیگرد میتنظ درست ی گونه به مربوطه

    .گردد یتلق مهم گرفت، صورت یمشورت یاه صحبت شانیهمرا

 ورمنظ به آن یسیانگ ی ترجمه اند، شده برده کار به ماًیمستق قیتحق نیا اطالعات از ها قول نقل  که ییجاها در: ادداشتی

 جمله یاصل یمعنا و تیماه تا شده گرفته نظر در مورد نیا کنیل است، شده داده رییتغ حاالت یبعض در یگرامر اغالط حیتصح

  .نکند رییتغ

 

 گان سندهینو با ارتباط در
 

 از سیتپار خانم. باشدیم اسکاتلند اندروز پوهنتون به یالملل نیب روابط  امور در دوکتورا دیکاند ننگیج سیپارت حنا خانم

 به شا دوکتورا کسب منظور به افغانستان در را یساحو کار کهیزمان یدموکراس و صلح یبرا یبرابر مؤسسه یقیتحق ساحات

 بیسپرن و ،ینظام زیآم صلح یها اتیعمل ت،یجنس: گرددیم لیذ موارد شامل موصوفه یقیتحق ساحات. نمود دیبازد داشت، عهده

  .ها پروژه برابر در تیمسؤول مانند ینورم یها

 شودیم سال دو مدت حدود وبریه یمار خانم. باشدیم یدموکراس و صلح یبرا یبرابر مؤسسه یکیتخن مشاور وبریه یمار خانم

 یقیتحق ساحات. دهدیم انجام یالملل نیب و یمل یها ارگان یبرا را یقیتحق یها تیفعال و نموده یگ زنده افغانستان در که

   گان جاشدهیب و نیمهاجر ،یمحل ابتکارات ،ینظام انکشاف ها، زن موضوعات جندر،: گرددیم لیذ موارد شامل موصوفه
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 ،، پیشرفت در ساحات صلح، مصالحه و امنیت خیلی ها بطیتحول می گرددافغانستان وارد دهه ی  چنانچه 

شورای عالی صلح را به عنوان وسیله ای که  3102این تحقیق راهکار روند صلح . می باشدضعیف و وخیم 

مشخص نمود که چگونه باید به پیش رفت، بازبینی نموده  نگاهی به  گذشته انداخت و بتوان توسط آن 

 است زیرا افغانستان در حال به عهده گرفتن انتقال مسوولیت های سیاسی و امنیتی خطیری می باشد.

 

گان با وجود اینکه  برابری برای صلح و دموکراسی دریافت که اشتراک کنندهذریعه ی این مباحثات، مؤسسه 

سهیم استند، لیکن اشتراک شان انقطاعی  "3102راهکار سال "های چالش برانگیز  به گونه مثبت در بخش

را نیز برجسته ساخته است که میان روند سیاسی صلح و ظرفیت ها و نیازمندی های واقعی مردم در سطح 

و نگرانی های زنان در راهکار  دیدگاه هابه وجود آمده است. به طور مشخص باید یاد آورد شد که محالت 

، روش هایی را ارایه می دارد که با استفاده از مباحثاتاین سند  .به حاشیه کشانیده شده است 3102سال 

اط با پروسه ی صلح و زنان را در ارتب دیدگاه هایاین سند  زنان می توانند در این پروسه سهیم شوند.

 همچو رسوم و عنعنات کلتوری که زنان به آن مواجه هستند، بیان مینماید.   را همچنان موانع مشخص دیگر 

 

این سند خالصه ی از چالش های عمده ی زنان را در پیوند با صلح و امنیت؛ فرصت ها برای ارتقای ظرفیت 

ت تقویه نقش زنان در صلح و امنیت بیان مینماید. شان و سفارشات عملی را برای جناح های  کلیدی جه

سیاسیون، اعضای جامعه بین المللی و  تا اساساً مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی پیشنهاد مینماید 

صلح به گونه ی  روندوسیعتری زنان را در  زمینه ی سهم گیری جامعه مدنی باید روی میکانیزم هایی که 

لح ص روندپیشنهاد مینماید که تقویت و اصالح مجدد همچنان  اساسی فراهم کند، تمرکز نمایند. این سند

 جهت سهمگیری فعال زنان و محالت شان برای صلح و ثبات  پایدار در افغانستان خیلی ها ضروری است.  

 
   

 

صه
 خال
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  مقدمه 
 

مبتنی بر یک چارچوب  3101شورای عالی صلح در سال 

جهت راه اندازی مذاکرات با طالبان ایجاد گردید. در این 

مقطع زمانی، دولت جمهوری اسالمی افغانستان همچنان 

جهت ادغام مجدد  برنامه ی صلح و مصالحه ملی را

جنگجویان سطوح میانه در اجتماع و فراهم نمودن امتیازات 

برای تشویق هر چه بیشتری شان به منظور ترک صفوف 

طالبان و گسترش دامنه ی صلح از طریق روند مذاکرات 

، شورای عالی 3103سیاسی روی دست گرفت. در سال 

 ی باکه سند 3102صلح را الی سال  روندصلح، راهکار 

هداف بلند بوده و پالنی را مبنی بر اینکه طالبان، حزب ا

اسالمی و دیگر افراد مسلح دست از جنگ برداشته و در 

صلح و دیگر پروسه های قانونی سهم فعال  روندراستای 

افغانستان را  3102داشته و تمامی قوای خارجی الی سال 

 ترک نمایند، روی دست گرفت.

 

شامل موارد چون شامل سازی    2015راهکار صلح سال  

طالبان و دیگر گروه های مسلح در مذاکرات صلح، برقراری 

روابط منطقوی، باالخص تقویت روابط امنیتی میان 

پاکستان و افغانستان در یک مدت زمان مشخص در خالل 

می باشد. باید متذکر شد که موضوع شامل  ۱صلح روندتداوم 

کید خیلی جدی روی سازی طالبان در مذاکرات صلح و تأ

 ه،باوجودیک این موضوع،  مورد انتقاد مکرر قرار گرفته است.

افغانستان وارد مرحله ی خطیر انتقال سیاسی و امنیتی 

که  میگردد، بسیاری از ماده های راهکار خاصتاً آنهایی

مربوط به خلع سالح و ادغام مجدد میباشد، بدون تعریف 

همچنان نگرانی  3102باقی مانده است. راهکار صلح  سال 

صلح نادیده گرفته است. در  روندزنان را در ارتباط با  یها

این سند صرف  یک مرتبه از زنان ذکر به عمل آمده و در 

هیچ یکی از ماده های این سند حتی اشاره ی ضمنی هم 

 روندشان در  دیدگاه هایجهت استماع نگرانی های زنان و 

 ت. صورت نگرفته اس مصالحههای صلح و 

 

شایان ذکر است که نه تنها شیوه ی شورای عالی صلح بلکه 

تمام روشهای به کار گرفته شده از جانب دولت افغانستان 

صلح بخاطر داشتن خالها و کمبودی ها  رونددر ارتباط با 

در قسمت  آگاهی دهی مردم عام، دخیل سازی جامعه  

انتقاد جدی تعداد مورد  روندمدنی و عدم شفافیت کامل 

کثیری شهروندان این کشور قرار گرفته است. این خود 

انقطاع قابل مالحظه ی را میان تالش های دولت و دیدگاه 

جامعه مدنی خاصتًا در ارتباط با موضوعات زنان و حفاظت 

ذکر  قابلدست آورد های دهه گذشته به میان آورده است. 

رتباط با ایجاد و است که با جامعه مدنی و مردم عام در ا

مشورت صورت نگرفته  3102انکشاف راهکار صلح سال 

 است. 

 
ارتباط میان زنان، صلح، و امنیت خیلی ها حیاتی و مهم 

زنان   باشد. در افغانستان می ۲برای برقراری صلح پایدار

نقش کلیدی را در ارتباط با برقراری صلح پایدار در 

برابری برای صلح و نمایند. مؤسسه  افغانستان ایفا می

با نفوذ، فعالین و اعضای زنان   47را با  اتیدموکرسی مباحث

راهکار صلح شورای عالی  راجع بهوالیت  31 درمحالت 

وند رزنان افغان در پیوند با  دیدگاه هایصلح و ضروریات و  

 برگزار نمود. و انتقال، صلح  های

 
گروهی توسط مؤسسه برابری برای صلح و  اتیمباحث

موکراسی با اشتراک کننده گان در مورد موضوعات مشکل د

در  مصالحههای صلح و  روندبر انگیز در راهکار صلح و 

 کیفی از مباحثات توسط معلوماتافغانستان برگزار گردید. 

دو تن از محققین کود گزاری، نمونه بندی  و تحلیل گردیده 

مواردی است  استنتاج  میشود،است. آنچه از این تحقیق 

توانند ظرفیت های بکه چگونه مردم محل در افغانستان 

را در جهت برطرف سازی چالش ها، استفاده مؤثر از  شان

فرصت ها در پیوند با بهبود بخشیدن  نقش زنان در پروسه 

 های صلح و ادغام مجدد که خیلی ها مهم و حیاتی می

د که دنباشند، انکشاف دهند.  اشتراک کننده گان بیان نمو

بر  صلح روندضروری پنداشته میشود تا مطمئن گردند که 

اساس موضوعات سیاسی نه بلکه مبتنی بر ضروریات 

بوده و رهبری آن را نیز محالت در دست داشته  محالت

باشد و همچنان میکانیزم هایی برای مشاوره مردم و نظارت 

با در نظر داشت پروسه های جامعه مدنی درنظر گرفته شود. 
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یاسی و انتقال امنیتی، افغانستان فرصت خوبی دارد تا س

روش های بکار برده شده در پیوند با پروسه های صلح و 

جامع و مؤثرتری  یرا بازنگری نموده و پالیسی ها مصالحه

اتخاذ نماید.  تحول،را جهت به پایان رساندن مؤفقانه دهه ی 

را ی عمل پیشنهاداتمؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی 

از محتوای جلسات گروهی مختلف برای سه جناح مهم: 

جامعه مدنی، جامعه جهانی و تمویل کننده گان و دولت 

 افغانستان و شورای عالی صلح مطرح نموده است.  
1

 
 

  

                                                        
 
 ۵۱۱۲.  راهکار روند صلح الی ۱

http://www.foreignpolicy.com/files/121213_Peace_Process
(accessed 20/05/14) _Roadmap_to_2015.pdf 

 کنید ملل متحد را مشاهده 0232مثال قطعنامه .   بگونه ۵
: سروی مردم ۵۱۱۳افغانستان در سال » بنیاد آسیایی.  (۵۱۱۳)شاوی  تکی.   ۳

 «افغانستان
http://asiafoundation.org/resources/pdfs/2013AfghanSurv

(accessed 10/5/14) p. 6 ey.pdf 

   ۱مباحث مشورتی زون جنوب .   ۴
 ۱، ۵.   مباحث مشورتی زون جنوب ۲
 ۱، ۳.   مباحث مشورتی زون جنوب ۶
 ۱.   مباحث مشورتی زون جنوب ۷
 ۴، ۳.   مباحث مشورتی زون جنوب ۸
 ۴، ۳، ۵، ۱.   مباحث مشورتی زون شمال ۹

 

http://www.foreignpolicy.com/files/121213_Peace_Process_Roadmap_to_2015.pdf
http://www.foreignpolicy.com/files/121213_Peace_Process_Roadmap_to_2015.pdf
http://asiafoundation.org/resources/pdfs/2013AfghanSurvey.pdf
http://asiafoundation.org/resources/pdfs/2013AfghanSurvey.pdf
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 صلح، یها پروسه در ها چالش 

 مجدد ادغام و تیامن مصالحه،
 
 

 امنیت
 

امینت فیزیکی تا اکنون از جمله موانعی است که زندگی 

 تیکروزمره ی زنان و اشتراک شان را در پروسه های دموکرا

و صلح به مشکل مواجه ساخته است. امنیت از جمله 

مؤسسه برابری  تحقیقموضوعات حادی است که در این 

برای صلح و دموکراسی روی آن تمرکز صورت گرفته است. 

گونه ی وسیعتر منعکس میسازد که امنیت این تحقیق به 

در افغانستان به شمار میرود.   ۳از جمله مشکالت بزرگ

طالبان به طور متواتر و مکرر به مثابه ی بزرگترین منبع 

ده صلح وارد نمو روندناامنی که تأثیرات خیلی منفی را روی 

است، تلقی گردیده اند. حمالت انتحاری به مثابه ی عامل 

و نگرانی در جنوب افغانستان محسوب مشخص هراس 

میگردد. حمالت باالی دخترانی که متعلم استند و خاصتًا 

ناامنی در سطوح مختلف دهات و محالت  نیز از جمله منابع 

تشویش و نگرانی در ارتباط با ناامنی تلقی گردیده است. 

اختالفات قومی، منازعه های فامیلی، جنگ ساالران و دیگر 

ر در جنگ نیز مواردی استند که در صحبت جناح های درگی

های مشورتی از آن تذکر به عمل آمده و باید همه ی این 

عناصر در یک تحلیل جامع امنیتی شامل و در نظر گرفته 

شود تا بعداً به مثابه ی مهم ترین موضوع در صحبت های  

بزرگ ملی مطرح گردد. سوء استفاده از قدرت و راهنمایی 

ای افراد جوان نیز از جمله موضوعات نادرست فعالیت ه

مشورتی در  مناطق  مباحثاتمشکل برانگیزی اند که  در 

، برعالوهن مکث صورت گرفته است. آکشور روی  ۴جنوبی

یک موضوع مهم دیگر که  توسط اشتراک کننده گان  بیان 

گردید، جلوگیری از مداخالت کشورهای همسایه جهت 

باشد. باید متذکر شد  میرسیدن به امنیت و ثبات پایدار 

مشورتی توسط اشتراک  مباحثکه این موضوع در تمامی 

کننده گان بیان گردیده است. بعضی بخش های راهکار 

تأمین روابط امنیتی و منطقوی خاصتاً با  3102صلح سال 

پاکستان را تصریح نموده است. اشتراک کننده گان همچنان 

 میشود تا نیروهایخاطر نشان ساختند که ضروری پنداشته 

پولیس ملی افغان نیز مورد تعلیم و آموزش قرار گرفته و در 

نیز باید مبادرت  ۵جهت استخدام منسوبین پولیس اناث

صورت گیرد.  بعضی زنان اظهار نمودند که عدم اعتماد به 

پولیس وجود دارد و ایشان بدین باورند که یک تعداد 

ضمناً ایشان یاد استند.  6منسوبین پولیس مفسد و ناصادق

جدید پولیس باید شمولیت افسران آور شدند که پروسه 

بهبود یافته و اطمینان حاصل گردد تا کسانیکه در صفوف 

پولیس استند، سوابق جرمی نداشته و در هیچ مورد خشونت 

دخیل نبوده اند. ضمناً الزمی پنداشته میشود تا  7بار

هبود داده حضوریابی  پولیس در مناطق دوردست و دهات ب

 مباحتشود که این موضوع از جانب اشتراک کنندگان 

خاطر نشان گردید. در  ۸مشورتی خاصتاً مناطق جنوبی

مشورتی مناطق شمالی، بسیاری از اشتراک کننده  مباحث

گان اظهار نمودند که نیروهای امنیتی پولیس افغان با وجود 

ه ا بظرفیت پایین تعهد و اراده دارند تا خدمات محافظتی ر

طور عموم فراهم نمایند. بسیاری آنها نیز اظهار نمودند که 

آموزش و تعلیم  هرچه بیشتر برای پولیس افغان ضروری 

بوده و نیروهای بین المللی باید آموزش مورد ضرورت را 

 فراهم نمایند.  ۹برای پولیس افغان

 

بر اساس مباحثات گروهی، این واضح و روشن گردید که 

امنیت یک نگرانی عمده برای زنان افغان بوده و ایشان از 

پروسه ی صلح ملتفت بوده و میدانند که پروسه ی صلح 
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چگونه باید به گونه جامع و گسترده که نیازمندی های 

ایشان در آن در نظر گرفته شود، عرض اندام نماید. بعضی 

رد ذکر شده، مانند حمالت انتحاری و طالبان از جمله از موا

نگرانی های امنیتی استند. اما نگرانی های دیگر مانند 

خشونت علیه زنان، عروسی های اجباری، حمالت باالی 

دخترانی که به مکتب میروند، فرهنگ به بد دادن و منازعه 

های فامیلی کمتر موضوعات امنیتی سنتی محسوب 

وضوعات مشکالت عدیده را برای زنان به بار میگردند. این م

آورده و باید جناح های مربوطه در قسمت حل این معضالت 

 اقدامات جدی را اتخاذ نمایند. 
 

  

 با ارتباط در موضوعات

 یدولت صلح یها پروسه
 

خیلی ها روی روابط با پاکستان  3102در حالیکه راهکار صلح  

و مذاکره با طالبان تأکید مینماید، لیکن زنان  با هر دو روش 

های متذکره مخالفت نشان دادند. در حالیکه بعضی زنان احساس 

مینمودند که این خیلی ها مهم است  که طالبان را در پروسه ی 

دخیل نمود و بسیاری زنانی دیگر به گونه صریح  ۱۱مصالحه

ایدولوژی مصالحه با طالبان را به خاطر هراس از  محدود ساختن 

حقوق زنان و عدم اعتماد باالی طالبان باالثر عدم عملی نمودن 

شان رد نمودند. تعدادی از زنان تجارب شان را در  ۱۱تعهدات

ها و استبداد  دوران حکومت  طالبان به خاطر آورده و خشونت

گذشته را به مثابه ی موانع بزرگ برای پروسه ی صلح قلمداد 

 نمودند.  

در ارتباط با پروسه شان را اشتراک کننده گان همچنان ناباوری 

ی کنونی و آنهایی که این پروسه را رهبری مینمایند، یعنی 

شورای عالی صلح و راهکار صلح، ابراز نمودند. شماری از اشتراک 

گان احساس میکنند که بعضی اعضای شورای عالی صلح کننده 

 وگذشته ی سوال بر انگیز داشته و فاقد ظرفیت های مناسب 

 استند. ۱۲اعتماد مردم

دیگران احساس مینمودند که اعضای این شورا مفسد بوده و در 

فکر میکنند. بعضی اشتراک کننده  13جهت منافع شخصی شان

صلح برای منافع مردم افغانستان  گان نیز ابراز نمودند که راهکار

می باشد. توافق  14طراحی نگردیده و بر خالف حقوق بشر و زنان

کامل در این مباحثات وجود داشت که در این پروسه با مردم 

افغانستان به طور کافی مشورت صورت نگرفته و نماینده گان 

زنان به قدر کافی حضور نداشته و در این پروسه ضروریات و 

 نان به طور کامل در نظر گرفته نشده است. حقوق ز

راهکار صلح نقش های بزرگ را برای پاکستان، عربستان سعودی 

و ایاالت متحده ی آمریکا در پروسه ی مذاکرات میان دولت 

افغانستان و طالبان بیان نموده است. مباحثات پیرامون پروسه ی 

به وقوع پیوست با پیگیری عین  3102صلح که اخیراً در سال 

فورمول یعنی گشایش دفتر طالبان در قطر و ایاالت متحده 

آمریکا که صحبت های صلح را وساطت میکند، دنبال گردید. به 

با طالبان بخاطر مالمت  هر حال، مذاکرات صلح به طور فوری

نمودن ایاالت متحده ی آمریکا و دولت افغانستان توسط طالبان 

کامی انجامید. حس مالکیت ملی در پیوند با پروسه ی صلح به نا

و مصالحه یکی از موضوعات مهمی مباحثات مشورتی  بود که در 

هر بحث اشتراک کننده گان از آن ذکر به عمل آورده است. زنانی 

که با ایشان مشورت صورت گرفت، فکر مینمودند که پروسه ی 

د که احساس مینمودن صلح باید افغانی باشد و بعضی دیگر ایشان

باید پروسه ی صلح در افغانستان بدون دخالت خارجی ها صورت 

نیز کاهش قابل مالحظه ی  15گیرد و در تعداد نیروهای خارجی

به عمل آید. یک تعداد از اشتراک کننده گان همچنان موضوعات 

امنیت و مداخله ی کشور های همسایه را به مثابه موضوع کلیدی 

ودن  منافع ملی و امنیت در افغانستان بحث در جهت مطرح نم

. اما موضوع  عمومی این بود که همه ی این جناح ها 16نمودند

 نکهیا مثل قایدق م،یدار صلح به ضرورت ما

 در دیبا دولت م؛یدار جنیاکس و آب به ضرورت

 و لیوسا یآور فراهم ت،یظرف یارتقا با ارتباط

 اقدام یتیامن یها یروین یبرا ازین مورد ابزار

 سازند،یم خرابتر را تیوضع کهیکسان. دینما

 یم کشور نیا شهروندان یعنی بوده ها افغان

برندیم سر به کشور نیا در و باشند . 
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نباید مسقیماً در صحبت های افغان ها با طالبان دخیل  بوده  و 

 2این موضوعات باید به طور جداگانه توسط افغانها حل گردد. 
 

  مجدد ادغام با مخالفت
( در افغانستان از  DDRپروسه ی خلع سالح و ملکی سازی  ) 

جمله پروسه های بی نظیری بود که از توافقات صلح ناشی 

نگردیده بود بلکه یک پروسه ی کامالً  خارجی بود که با ایجاد 

روی دست گرفته  17دولت جدید افغانستان و نهاد های امنیتی

 سازی تحت نامشد. برنامه های پروسه ی خلع سالح و ملکی 

الی  3112از سال  ANBP)ی آغاز نو افغانستان ) برنامه

( از  DIAG، منحل سازی گروه های مسلح غیر قانونی ) 3112

و برنامه ی ادغام مجدد افغانستان از  3100الی  3112سال 

به  برنامه های چشمگیری بودند که 3102الی  3101سال 

 .گردیده استعنوان ابتکارات توام با موفقیت تصدیق 

این برنامه ها کامالً سیاسی بوده و به سطح ملی و محلی 

.  تأکیدات مهم این برنامه ها روی پروسه ی 18تطبیق شدند

خلع سالح و ملکی سازی بود و دست آوردهای قابل مالحظه 

در ساحه ادغام مجدد و صلح نداشتند. تحلیل خالصه پروسه 

ن نه ی از باال به پاییی صلح واضح مینماید که این روند به گو

طرح گردیده که در آن چنین پیش بینی گردیده که 

فرماندهندگان طالبان باید با حکومت که در تشکیل آن هیچ 

.  مباحثات مشورتی که 19نقش نداشتند یکجا و همکار گردند

از جانب مؤسسه برابری برای صلح و دموکرسی روی دست 

کی سازی را در گرفته شده است، پروسه ی خلع سالح و مل

افغانستان بیشتر به تحلیل گرفته و چنین نتیجه گیری 

مینماید که هنوز هم راه طوالنی را جهت به اکمال رساندن 

 پروسه ی ادغام مجدد باید پیمود. 

نظرات نظرات زنان در ارتباط با پروسه ی ادغام مجدد مطابق 

 پروسه ی صلح بود که یک نگرانی بزرگ نا امنیشان در مورد 

مخصوصآ برای زنان قلمداد گردید. برای بسیاری اشتراک 

کننده گان، ادغام طالبان و راه یابی آنها در محالت شان با 

هراس، تهدید، ناامنی و خشونت همراه بود. یکتعداد دیگر زنان 

یک مرتبه ی دیگر ایدولوژی ادغام مجدد طالبان را  تکذیب 

ا مبنی بر تجارب نمودند. یکتعداد زنان بازهم عدم اعتماد ر

گذشته ابراز نموده و اظهار نمودند که طالبان یک تهدید بزرگ 

زنان هراس شان را مبنی بر  خواهند بود. 20خاصتاً برای زنان

                                                        
 ۳، مباحث مشورتی زون شمال ۳، ۱. مباحث مشورتی زون جنوب 2۱۱ 

 ۱، ۵، ۳، ۴، مباحث مشورتی زون شمال ۲، ۴. مباحث مشورتی زون جنوب ۱۱
 ۴، مباحث مشورتی زون شمال ۴، ۱، ۲. مباحث مشورتی زون جنوب ۱۵
 ۴.  مباحث مشورتی زون شمال ۱۳
 ۲.  مباحث مشورتی زون شمال ۱۴

اینکه اگر طالبان دوباره به محالت برگشت نمایند ابراز نموده 

و اظهار داشتند که این امر باعث ببار آوردن اثرات منفی 

ه ی دیگر جنگجویان به فعالیت های گردیده و یک مرتب

شان متوصل خواهند  21خشونت آمیز و ضد دولتی در محالت

شد. یکتعداد دیگر زنان با ایدولوژی پروسه ی ادغام مجدد 

و آن را یک ناکامی بزرگ در پروسه ی صلح  22مخالفت نموده

قلمداد کردند. موارد پروسه ی صلح و ادغام مجدد شامل 

و غرامت های سنگین جنگ  ی، عدالتشفایابی، حقیقت یاب

میباشد که باید در سطح سیاسی، ملی و محلی در مورد آن 

تصمیم گرفته شود. از مقاومت مشترک زنان بر علیه پروسه 

صلح و ادغام مجدد چنین استنباط میگردد که پروسه ی صلح 

در افغانستان نتوانست امکانات را جهت رسیدگی به شکایات 

فراهم نماید و زنان را تشویق به آرزوی یک  و دردهای قربانیان

افغانستان متحد بعد از انتقال نماید قسمی که در راهکار 

 تصریح گردیده است.  

بسیاری از  اشتراک کننده گان همچنان ابراز نمودند که ایشان 

در یک صورت میتوانند با پروسه ی ادغام مجدد طالبان و دیگر 

صورتی که این جنگجویان گروه های مسلح موافق باشند در 

به خاطر جنایات مرتکب شده مورد مجازات قرار گیرند و 

مجازاتی که برای شان تعیین میگردد، باید رسماً اعالم شود. 

این بدان معناست که زنان عفو عمومی را برای جنگجویان 

سطوح میانه و کسانیکه جرایم سنگین خشونت بار را مرتکب 

، قایل نیستند. بعضی زنان  نیز ابراز نمودند که ۲۳شده اند

کسانیکه به پروسه ی ادغام مجدد ملحق شدند باید تحت 

 به کدام عمل خالفنظارت دولت قرار داشته باشند تا که بازهم 

دست نزنند. در یکی از مباحثات، پروسه ی ادغام  ۲۴قانون

د امجدد به مثابه یکی از انگیزه های تشویق کننده برای افر

جهت پیوستن به صفوف طالبان قلمداد گردید، زیرا برای افراد 

که  ۲۵درگیر درجنگ فکر میگردد که بخاطر کارهای زشتی

 انجام میدهند هیچ نوع محاکمه و مجازات وجود ندارد. 

ادغام مجدد به مثابه یک پروسه ی غیر عملی در چندین 

نهاد قلمداد گردید. تعداد از زنان  پیش ۲۲مباحثات مشورتی

نمودند که فراهم نمودن آموزش در ارتباط با دساتیر دینی 

برای پروسه ی ادغام مجدد خیلی ها مهم و حتمی بوده  و 

تمامی طالبانی که به پروسه ی ادغام مجدد می پیوندند، باید 

 ۲۲یک سند رسمی را امضا نمایند که دست از خشونت

 برمیدارند. 

 ۳. مباحث مشورتی زون شمال ۱۲
، ۳، ۱، مباحث مشورتی زون شمال ۴، ۱، ۵، ۳. مباحث مشورتی زون شمال ۱۶
۴ 

  .تقاطع دولت سازی و امنیت. برنامه خلع سالح و ملکی سازی در افغانستان: ۱۷
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ضمناً پیشنهاد به عمل آمد که فراهم نمودن وظایف و یا 

زمینه های تعلیمی و اقتصادی میتواند وسیله ی مفیدی 

 ۲۸برای دولت در جهت تسهیل آوری پروسه ی ادغام مجدد

به گونه ی مؤفقیت آمیز باشد. بعضی اشتراک کننده گان 

همچنان اظهار نمودند که  مردم محالت و زنان  به طور 

مشخص میتوانند با پروسه ی ادغام مجدد از طریق بلند 

بردن آگاهی عامه در پیوند با مذاکرات صلح و شرایط 

مصالحه کمک نمایند تا باشد که مردم محالت  آگاهی 

که چرا طالبان میخواهند به پروسه ی ادغام  حاصل نمایند

 مجدد ملحق شوند. 

( در افغانستان  DDRپروسه ی خلع سالح و ملکی سازی  ) 

از جمله پروسه های بی نظیری بود که از توافقات صلح 

ناشی نگردیده بود بلکه یک پروسه ی کامالً  خارجی بود 

 17تیکه با ایجاد دولت جدید افغانستان و نهاد های امنی

روی دست گرفته شد. برنامه های پروسه ی خلع سالح و 

 ANBP)ی آغاز نو افغانستان ) برنامه ملکی سازی تحت نام

، منحل سازی گروه های مسلح 3112الی  3112از سال 

و برنامه  3100الی  3112( از سال  DIAGغیر قانونی ) 

برنامه  3102الی  3101ی ادغام مجدد افغانستان از سال 

به عنوان ابتکارات توام با موفقیت  چشمگیری بودند کههای 

 .گردیده استتصدیق 

این برنامه ها کاماًل سیاسی بوده و به سطح ملی و محلی 

.  تأکیدات مهم این برنامه ها روی پروسه 18تطبیق شدند

ی خلع سالح و ملکی سازی بود و دست آوردهای قابل 

 یخوش ی خاطره طالبان حکومت دوران از ما

 قدر شیخو محالت به شان ورود از و میندار

 شالق و چوب با را ما طالبان،. میینماینم یدان

 مورد یداریخر یبرا رفتن و شهر به ورود نیح

 ما ذهن در خاطره نیا و دادندیم قرار کوب و لت

 که را یمیجرا میتوانینم که دهیگرد میترس

 .میکن فراموش اند، شده مرتکب شانیا

 خوشنود  و موافق طالبان با مذاکره امر در من

 یریبکارگ با را مشکل نیا دیبا دولت. ستمین

 حل آنها هیعل بر اسلحه از استفاده و جنگ

 سال 21 حدود در. استند ما دشمنان آنها د،ینما

 و دینما مذاکره آنها با خواهدیم ما دولت که است

 در ما با که آورد یم عمل به دعوت شانیا از

 کنیل ند،ینما یزندگ تیمیصم و صلح یفضا

 در. رندینپذ را خواهش نیا یگاه چیه شانیا

 قتل به را ما آنها لحظه، هر در سال، 21 خالل

 یها مردم شدند، ور حمله مردم یباال رساندند،

 شهر و رساندند قتل به را ما ی افتهی لیتحص

 هنوز کنیل نمودند، مبدل مخروبه به را ما یها

 و نموده مذاکره آنها با خواهدیم ما دولت هم

 داشته سهم دولت در تا دهدیم اجازه را شانیا

 نطالبا ما کشور، نیا شهروندان مثابه به. باشند

 .میبجنگ شانیا با میخواهیم و میخواه ینم را

نکه ایشان را بپذیریم و ما دیگر گزینه ی نداریم جز ای

شاید از این طریق ما ممکن طالبان را مانع شویم تا از 

اجرای فعالیت های خشونت بار دست بردارند. در قدم 

نخست دولت باید زنان را در پروسه ی صلح برای 

پالنگذاری جهت بلند بردن سطح آگاهی زنان و جامعه 

 شامل نماید تا دیگران را جهت دعوت طالبان جنگجو

برای پیوستن به صفوف ملکی و پروسه ی صلح تشویق 

 نمایند.   

آنچه را ما در محالت  میتوانیم انجام دهیم، بلند 

بردن سطح آگاهی مردم عام در ارتباط با مذاکرات 

و شرایط مصالحه است تا باشد که محالت  ملتفت 

 باشند که چرا طالبان به صفوف دولت بپیوندند و

ان را میتوان از طریق رسانه های عامه و از جنگجوی

طریق نماینده های شان در مذاکرات صلح که 

 روزی برگزار خواهد شد، دستیاب نمود.
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مالحظه در ساحه ادغام مجدد و صلح نداشتند. تحلیل 

پروسه ی صلح واضح مینماید که این روند به گونه خالصه 

ی از باال به پایین طرح گردیده که در آن چنین پیش بینی 

گردیده که فرماندهندگان طالبان باید با حکومت که در 

.  19تشکیل آن هیچ نقش نداشتند یکجا و همکار گردند

مباحثات مشورتی که از جانب مؤسسه برابری برای صلح و 

ی دست گرفته شده است، پروسه ی خلع دموکرسی رو

سالح و ملکی سازی را در افغانستان بیشتر به تحلیل گرفته 

و چنین نتیجه گیری مینماید که هنوز هم راه طوالنی را 

 جهت به اکمال رساندن پروسه ی ادغام مجدد باید پیمود. 

نظرات زنان در ارتباط با پروسه ی ادغام مجدد مطابق 

پروسه ی صلح بود که یک نگرانی  نظرات شان در مورد

بزرگ نا امنی مخصوصآ برای زنان قلمداد گردید. برای 

بسیاری اشتراک کننده گان، ادغام طالبان و راه یابی آنها در 

محالت شان با هراس، تهدید، ناامنی و خشونت همراه بود. 

یکتعداد دیگر زنان یک مرتبه ی دیگر ایدولوژی ادغام مجدد 

یب نمودند. یکتعداد زنان بازهم عدم اعتماد طالبان را  تکذ

را مبنی بر تجارب گذشته ابراز نموده و اظهار نمودند که 

 خواهند بود. 20طالبان یک تهدید بزرگ خاصتاً برای زنان

زنان هراس شان را مبنی بر اینکه اگر طالبان دوباره به 

محالت برگشت نمایند ابراز نموده و اظهار داشتند که این 

اعث ببار آوردن اثرات منفی گردیده و یک مرتبه ی امر ب

دیگر جنگجویان به فعالیت های خشونت آمیز و ضد دولتی 

شان متوصل خواهند شد. یکتعداد دیگر زنان  21در محالت

و آن را  22با ایدولوژی پروسه ی ادغام مجدد مخالفت نموده

یک ناکامی بزرگ در پروسه ی صلح قلمداد کردند. موارد 

پروسه ی صلح و ادغام مجدد شامل شفایابی، حقیقت یابی، 

و غرامت های سنگین جنگ میباشد که باید در  عدالت

سطح سیاسی، ملی و محلی در مورد آن تصمیم گرفته شود. 

 داز مقاومت مشترک زنان بر علیه پروسه صلح و ادغام مجد

چنین استنباط میگردد که پروسه ی صلح در افغانستان 

نتوانست امکانات را جهت رسیدگی به شکایات و دردهای 

قربانیان فراهم نماید و زنان را تشویق به آرزوی یک 

افغانستان متحد بعد از انتقال نماید قسمی که در راهکار 

 تصریح گردیده است.  

ابراز نمودند که بسیاری از  اشتراک کننده گان همچنان 

ایشان در یک صورت میتوانند با پروسه ی ادغام مجدد 

طالبان و دیگر گروه های مسلح موافق باشند در صورتی که 

این جنگجویان به خاطر جنایات مرتکب شده مورد مجازات 

قرار گیرند و مجازاتی که برای شان تعیین میگردد، باید 

ان عفو عمومی را رسماً اعالم شود. این بدان معناست که زن

برای جنگجویان سطوح میانه و کسانیکه جرایم سنگین 

، قایل نیستند. بعضی زنان  ۲۳خشونت بار را مرتکب شده اند

نیز ابراز نمودند که کسانیکه به پروسه ی ادغام مجدد ملحق 

شدند باید تحت نظارت دولت قرار داشته باشند تا که بازهم 

زنند. در یکی از دست ن ۲۴به کدام عمل خالف قانون

مباحثات، پروسه ی ادغام مجدد به مثابه یکی از انگیزه های 

تشویق کننده برای افراد جهت پیوستن به صفوف طالبان 

قلمداد گردید، زیرا برای افراد درگیر درجنگ فکر میگردد 

که انجام میدهند هیچ نوع  ۲۵که بخاطر کارهای زشتی

 محاکمه و مجازات وجود ندارد. 

جدد به مثابه یک پروسه ی غیر عملی در چندین ادغام م

قلمداد گردید. تعداد از زنان  پیشنهاد  ۲۲مباحثات مشورتی

نمودند که فراهم نمودن آموزش در ارتباط با دساتیر دینی 

برای پروسه ی ادغام مجدد خیلی ها مهم و حتمی بوده  و 

تمامی طالبانی که به پروسه ی ادغام مجدد می پیوندند، 

 ۲۲یک سند رسمی را امضا نمایند که دست از خشونتباید 

  برمیدارند. 

ضمناً پیشنهاد به عمل آمد که فراهم نمودن وظایف و یا 

زمینه های تعلیمی و اقتصادی میتواند وسیله ی مفیدی 

 ۲۸برای دولت در جهت تسهیل آوری پروسه ی ادغام مجدد

 به گونه ی مؤفقیت آمیز باشد. بعضی اشتراک کننده گان

همچنان اظهار نمودند که  مردم محالت و زنان  به طور 

مشخص میتوانند با پروسه ی ادغام مجدد از طریق بلند 

بردن آگاهی عامه در پیوند با مذاکرات صلح و شرایط 

مصالحه کمک نمایند تا باشد که مردم محالت  آگاهی 

حاصل نمایند که چرا طالبان میخواهند به پروسه ی ادغام 

 شوند.  مجدد ملحق
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 مرد و رسوم اجتماع،

 یساالر

 

در حالیکه اشتراک کننده گان در مباحثات مشورتی از 

والیت  بامیان و والیات شمالی بیان نمودند که ایشان توسط 

اعضای ذکور فامیل و محل مورد حمایت قرار میگیرند، لیکن 

اشتراک کننده گان از والیت هرات، ننگرهار، لوگر و کندهار 

داشتند که اعضای ذکور فامیل و محل شان مانع بیان 

سهمگیری فعال زنان در پروسه ی صلح می باشند. بنابرین 

میتوان مدلل شد که نمونه های مشخص مرد ساالری )آن 

ابعادی که مردها با چنین تصوراتی اند که مرد چگونه باید 

باشد( و ساختار های کلیشه ای سنتی مانند رهبران مذهبی 

انع بزرگی را در جهت سهمگیری زنان در پروسه و قومی مو

ی صلح ایجاد میکنند. ابعاد دیگر سنتی که به آن اشاره 

گردید از این قرار اند: ازدواجهای اجباری، بد دادن زنان و 

  .مخالف با تعلیمات دختران

 
ضمناً به موضوع حل منازعات فامیلی و قومی از طریق 

ی گرفت که بعض سیستم رسمی عدلی نیز اشاراتی صورت

زنان این امر را جز الینفک و مهم برای پروسه های صلح و 

تلقی نمودند. این بیانگر آن است که  ۳۱امنیت در افغانستان

سیستم رسمی و منظم عدلی باید روی کار شود تا باشد که 

میکانیزم های حل منازعه های محلی در چارچوب سیستم 

ی این میکانیزم هاعدلی قانونی گنجانیده شود. گنجانیدن 

سنتی به ساختار های منظم عدلی و قضایی نیز میتواند 

معلومات دقیق را در پیوند با اینکه رقم تعصب برعلیه زنان 

توسط رهبران مذهبی و سنتی به مثابه ی اشخاص 

مردساالر به چه پیمانه است، برمال سازد. قسمی که اخیراً 

ده پیشنهاد گردی GNWPتوسط یکی از گزارش های 

است، میکانیزم های غیر رسمی به نفع زنان عمل ننموده و 

در  ۳۱کامالً باالی شیوه هایی که برای تأمین مساوات جندر

نظر گرفته شده است، حاکمیت مینماید. روی این ملحوظ، 

این یک فرصتی خوب برای زنان است تا در آجندای صلح 

 و امنیت تمرکز بیشتر روی انتقال حل منازعات از شیوه

                                                        
 ۳ سیمو کې سال مشورې  شماليپه  3 

های محلی به سیستم های عدلی رسمی و تساوی جندر را 

 در سطح محلی تشویق نمایند. 

 

ضمناً مهم و ضروری است تا دولت در همکاری با جامعه ی 

جهانی حسب ضرورت روی مؤثریت نظام قضایی و عدلی 

 تمرکز نماید. 

 

این در حالیست که نظام قضایی به مثابه ی مفسد ترین قوه 

قلمداد گردیده و پولیس بعضی اوقات  ۳۲در افغانستان

زمانیکه یک زن جهت مطالبه ی کمک مراجعه مینماید، از 

قضیه سوء استفاده بیشتر مینماید. باید خاطر نشان ساخت 

که چنین مشکالت در این عرصه خیلی ها زیاد ونگران 

در عین زمان اشاره ی مکرر اشتراک کنندگان  کننده است.

ی نمایانگر این حقیقت است که به عقاید و باورهای محل

سلسله مراتب محلی و ساختارها خیلی ها مهم تلقی 

میگردند. بنًا باید تالش و اهتمام صورت گیرد تا اجتماع و 

محالت مورد احترام قرار گرفته و در پروسه ی صلح 

گنجانیده شوند. در ضمن به مثابه ی بخشی از پروسه ملی، 

اجع رسمی رسیدگی باید به مشکالت محلی از طریق مر

تأکید روی اتحاد فامیلی و محلی نیز به مثابه صورت گیرد. 

ی یکی از فرصت ها جهت بهبود بخشیدن پروسه ی صلح 

و مصالحه شناسایی گردید. یکی از زنان  بیان داشت که 

واحد اساسی اجتماع فامیل میباشد. والدین باید در قسمت 

ارزش های غیر تربیت اوالدهای شان توجه نموده و ترویج 

تبعیض آمیز و خشونت بار میتواند به مثابه ی روش های 

بکار  ۳۳خوب در جهت بهبود بخشیدن صلح در افغانستان

برده شود. دیگران همچنان نقش زنان و موقف های شان را 

در سطح محل و ترویج ایدولوژی های مثبت در جهت تأمین 

  3مختلف به بحث گرفتند.  ۳۴صلح از طریق روش های
 

 بشر تیامن

امنیت بشر و موضوعات آسیب پذیری در بخش های مختلف 

به مثابه ی نگرانی عمده با در نظر داشت مباحثات مشورتی 

با زنان در تمامی والیات کشور بازتاب داده شد. به طور 

مشخص، تعلیمات برای دختران و برای دیگر اقشار جامعه، 

خدمات صحی و اشتغال زایی به حیث بخشهای مهم صلح 
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جهت پیشرفت و توانمندی پایدار زنان به طور مکرر  پایدار

ذکر گردید. در بامیان، تأکید روی سرمایه گذاری و در دیگر 

والیات فقدان زیربناها به مثابه نگرانی های عمده بیان 

گردیده است. به طور مشخص، احداث و بهبود سرک ها و 

ساختن راه ها میان شهرها و دهات از جمله موضوعات مهم 

 .  ۳۵ها بود بحث

بعضی تفاوت ها میان والیات در ارتباط با اینکه چگونه 

اشتراک کننده گان کسب صلح و امنیت را بر اساس آنچه 

که خیلی مهم بوده و در طی یک و یا دو سال آینده تحصیل 

گردد، وجود داشت. در والیت کندهار، هلمند، خوست و 

زاویه  زپکتیا تمرکز بیشتر روی درک امنیت و مصئونیت ا

ی امنیت سنتی )جلوگیری از حمالت انتحاری، معامله با 

طالبان( بود. در والیت بامیان، هرات، ننگرهار، لوگر و ارزگان 

بر عالوه امنیت سنتی، شاخص های جندر نیز جهت 

اشتراک زنان در تصیم گیری ها به بحث گرفته شد. زمانیکه 

محالت از ایشان پرسش به عمل آمد که باید چه چیز در 

وجود داشته باشد تا فکر نمایند که صلح و امنیت وجود 

دارد، اشتراک کننده گان از والیات بامیان، هرات، خوست، 

 پکتیا و ارزگان مشخصاً از احداث سرک ها نام بردند.   

 

اشتغال زایی و فرصت های اقتصادی  نیز به طور مکرر به 

 جانب اشتراکمثابه اجزای مهم برای افغانستان صلح آمیز از 

کننده گان در مباحثات مشورتی ذکر گردیدند. ضرورت 

برای زمینه های اقتصادی برای زنان از جمله موضوعات مهم 

در این صحبت ها بود. بعضی زنان چنین احساس داشتند 

صلح  ۳۲که این یک موضوع مهم است که در مذاکرات

گنجانیده شود. فرصت های اقتصادی همچنان به مثابه ی 

مانع بزرگ جهت بکار گماری افراد جنگجو از گروه یک 

 قلمداد گردید.  ۳۲طالبان و دیگر گروه های مسلح

آنچه را که این سند مبتنی بر صحبت های مشورتی بیان 

با تمرکز کلی  5102میدارد این است که  راهکار صلح سال 

روی مباحثات سیاسی کامالً از ضروریات محالت منقطع 

یک فضای صلح آمیزی که در آن سهم  گردیده است. ایجاد

گیری سطوح محلی مشخص باشد، میتواند متضمن اعاده 

ی صلح پایدار از طریق سهم گیری مردم محل باشد. امنیت 

بشر باید شامل پالن مربوطه گردد. اشتراک کننده به خوبی 

از ابعاد سیاسی و بین المللی که باید در پروسه های صلح، 

م مجدد مطرح گردد، آگاه و متلفت امنیت، مصالحه و ادغا

بودند. عالوه بر پالیسی های خارجی و نگرانی های امنیتی 

به مثابه ی موضوع کلیدی صلح، ایشان ضرورت سرمایه 

گذاری باالی مکاتب به شمول فراهم نمودن تعلیمات برای 

 پیشنهاد نمود ند.  ۳۸دختران و کاهش فقر

عات عدیده که با وجود چالش های فراوان و تعداد موضو

در ارتباط با پروسه ی صلح کنونی، پروسه ی مصالحه و 

ارایه گردید، فرصت های مختلف برای پیشبرد  صلح راهکار

 این پروسه ها در والیات شناسایی گردید
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 ،صلح یها پروسه شبردیپ یبرا فرصتها  

 افغانستان در تیامن و مصالحه

 

 

 مصالحه روند یبازنگر

) برنامه تحکیم صلح( در  مصالحهح و لکمیسیون ملی ص

با هدفی پایان بخشیدن به خصومت های گروه  5112سال 

 سهیلهای مسلح داخلی، حل منازعات نگران کننده ملی، ت

 بی عدالتی ها و جلوگیری ناشی از درد های گذشته شفایابی

، تمرکز اصلی از جنگ های ملکی مکرر ایجاد گردید. اما 

این کمیسیون باالی رسیدن به جناح های مخالف و تطبیق 

، ادغام مجدد و مصالحهادغام مجدد بود. پالن صلح،   روند

عدالت که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر، ریاست 

گردیده بود،  ترتیب  5112جمهوری و یوناما در سال 

ی را به مثابه ی یکی از چهار بو وحدت مل مصالحهپروسه ی 

در  اقدامیرکن اساسی و کلیدی توضیح نموده اما هیچ 

های  چون درمان زخم های قربانیان، معرفی  بخش

ده ننمو مصالحهمیکانیزم های حقیقت یابی و کمیته های 

 دراند. این  پالن و برنامه های دیگر تآثیرات خیلی کم 

ساحه ی عمل داشته و توجه کمتر به معنای حقیقی پروسه 

چ هی مصالحهپرداخته اند. راهکار صلح و پروسه   مصالحهی 

 که در ینوع پالیسی اساسی برای پاسخدهی به تجاوزات

ته و یا رسیدگی به فعات صورت گرزجریان جنگ و منا

د .  به نظر میرسه استشکایات قربانیان طرح و عملی ننمود

این امر به زنان چنین احساسی را داده است که پروسه که 

بدون تأمین عدالت برای قربانیان جنگ  مصالحه ی صلح و

و محاکمه تخلفات حقوق بشر خاصتاً تخلفاتی که  توسط 

 طالبان صورت گرفته است، غیر قابل قبول است. 

 

تعاریفی که توسط اشتراک کننده گان در ارتباط با پروسه 

گردید شامل مساوات بین مردها و زنان، عدم  ارایه مصالحه

تبعیض و اختتام دادن به خشونت، مسؤولیت مدنی، 

شناسایی حقوق تمامی شهروندان، و دریافت مشترکات 

همگانی بودند. اما تعداد از اشتراک کننده گان بدین باورند 

را اعم از لحاظ تشریح نمیدانند و  مصالحهکه معنای پروسه 

 .    ۴۲یق در شرایط کنونی افغانستاناعم از لحاظ تطب

  

هیچ یک از تعاریفی که اشتراک کننده گان در مورد صلح 

ارایه نمودند عفو طالبان را بدون محاکمه و  مصالحهو 

نداشت. تمام مباحثات  پیگیری جرایم گذشته شان دربر

اشاره به مراجعه منظم به چارچوب های قانونی درست برای 

 مشورتی صورت مباحثاتکه با ایشان  عدالت نمودند. زنانی

گرفت الزمی پنداشتند تا اطمینان حاصل گردد تا آنهایی 

و  یکه مرتکب جرایم گردیده اند، خاصتاً مجرمان جنگ

 ،آنهایی که در کشتن افراد بیگناه ملکی دست داشته اند

 باید از طریق محاکم به کیفر اعمال شان برسند. 

 

دادی کثیری از اشتراک کننده اما با وجود نظرات متعدد، تع

گان به این باورند که ضروری است تا نه تنها با طالبان بلکه 

با سایر جناح های درگیر در جنگ مانند حزب اسالمی و 

دیگر گروه های مخالف صحبت ها به خاطر به ارمغان آوردن 

 .صلح و امنیت برای افغانستان صورت گیرد

 

ه ده تأیید نمودند کاشتراک کننده گان به گونه ی گستر 

تمامی گروه ها باید در توافقات شامل گردیده و دولت جدید 

را بر اساس مشترکات همگانی، عدل و انصاف، و شامل 

سازی همه در انتخابات که برای پروسه های صلح و امنیت 

 باشد، حمایت نمایند.   خیلی ها مهم و ضروری می

امیدواری وجود داشت با وجود نگرانی های شدید، هنوز هم 

که یک شیوه جهت گفتگو با طالبان جستجو گردد و این 

از اشتراک کننده گان ابراز نموده و  یمطلب را تعداد زیاد

آنرا خاصتاً در پیام های شان به طالبان جنگجو و رهبران 

یک تعداد اظهار داشتند که توضیح  طالبان بازتاب دادند.
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شاید بتواند طریقه ی  سوء تفاهمات در ارتباط با اسالم

. دیگران در مورد ۴۳خوبی جهت شروع این پروسه باشد

ترویج نقش زنان چون خواهش از طالبان جهت دست از 

خشونت کشیدن بر علیه برادران و خواهران شان و اینکه 

خویش احترام میکنند،  ۴۴زنان ایشان را به مثابه برادران

ان  تاکید نمودند. بعضی دیگری اشتراک کننده گ

را در ارتباط به پایان دادن خشونت بر  پیشنهادات شان

اساس مشترکات همگانی، عدل و انصاف، شامل سازی همه 

در انتخابات را خیلی ها برای پروسه ی صلح و امنیت مهم 

 . ۴۵تلقی نمودند

 

این احساسات نمایانگر آن  است که با بکارگیری شیوه های 

برای به ارمغان درست و مناسب، حرکت به جهت پیشرو 

آوردن صلح در افغانستان نا ممکن نیست. زنان اساساً آرزوی 

را در مورد پایان دادن به خشونت ابراز نموده و اظهار  شان

داشتند که تحت شرایط درست، زمینه های خوبی را برای 

 شاف داد. اکتانکشاف و تعالی افغانستان در آینده نیز میتوان 

) برنامه تحکیم صلح( در  مصالحهح و لکمیسیون ملی ص

با هدفی پایان بخشیدن به خصومت های گروه  5112سال 

 سهیلهای مسلح داخلی، حل منازعات نگران کننده ملی، ت

 بی عدالتی ها و جلوگیری ناشی از درد های گذشته شفایابی

، تمرکز اصلی اما  از جنگ های ملکی مکرر ایجاد گردید.

این کمیسیون باالی رسیدن به جناح های مخالف و تطبیق 

، ادغام مجدد و مصالحهادغام مجدد بود. پالن صلح،   روند

عدالت که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر، ریاست 

ترتیب گردیده بود،   5112جمهوری و یوناما در سال 

ی را به مثابه ی یکی از چهار بو وحدت مل مصالحهپروسه ی 

در  اقدامیرکن اساسی و کلیدی توضیح نموده اما هیچ 

های  چون درمان زخم های قربانیان، معرفی  بخش

ده ننمو مصالحهمیکانیزم های حقیقت یابی و کمیته های 

اند. این  پالن و برنامه های دیگر تآثیرات خیلی کم در 

ای حقیقی پروسه ساحه ی عمل داشته و توجه کمتر به معن

چ هی مصالحهپرداخته اند. راهکار صلح و پروسه   مصالحهی 

 که در ینوع پالیسی اساسی برای پاسخدهی به تجاوزات

ته و یا رسیدگی به فعات صورت گرزجریان جنگ و منا

د .  به نظر میرسه استشکایات قربانیان طرح و عملی ننمود

ت که پروسه که این امر به زنان چنین احساسی را داده اس

بدون تأمین عدالت برای قربانیان جنگ  مصالحه ی صلح و

و محاکمه تخلفات حقوق بشر خاصتاً تخلفاتی که  توسط 

 طالبان صورت گرفته است، غیر قابل قبول است. 

 

تعاریفی که توسط اشتراک کننده گان در ارتباط با پروسه 

دم ارایه گردید شامل مساوات بین مردها و زنان، ع مصالحه

تبعیض و اختتام دادن به خشونت، مسؤولیت مدنی، 

شناسایی حقوق تمامی شهروندان، و دریافت مشترکات 

همگانی بودند. اما تعداد از اشتراک کننده گان بدین باورند 

را اعم از لحاظ تشریح نمیدانند و  مصالحهکه معنای پروسه 

 .    ۴۲اعم از لحاظ تطبیق در شرایط کنونی افغانستان

  

حامیان مردم استند و مردم حق ندارند تا از حقوق 

مردم بیگناه دفاع نمایند. بسیاری از مردم ما هیچ 

ندارند که مصالحه چه معنا  مصالحهنظری در ارتباط با 

میدهد و این کلمه خیلی ایشان را به طور منفی متأثر 

 میسازد. زمانیکه ایشان در ارتباط با مصالحه

ایشان فکر میکنند که میشنوند،  موضوعاتی را 

طالبان دوباره برگشت نموده و باالیشان حاکمیت 

 د.نمینمای

در پروسه  مصالحه از ایشان تقاضا به عمل خواهد 

آمد تا از مرتکب شدن جرایم دست بکشند، لیکن 

ایشان باید مطابق قانون برای جرایمی که خالف قانون 

مرتکب شده اند، مورد پیگیری قرار گیرند. در 

و یا کدام شهروند معمولی خشونت  انصورتیکه طالب

و یا تخلف و یا قتلی را مرتکب شده و یا شریک در 

ارتکاب چنین جرایم باشد، آزادی چنین افراد و 

 عواقب آن فاجعه بار برای آینده خواهد بود.

دولت نمیتوانید با طالبان در ارتباط با جرایمی که 

ا ارتباط ب ید. درو فیصله نما همرتکب شده اند، مذاکر

آن یتیم هایی که والدین شان و برادرهای بزرگ شان 

کشته شده اند، چه؟ آینده ایشان را چه کسی به 

حالت اول بر گردانده میتواند؟ آینده ی آنها در واقع 

ویران گردیده و عدالت باید در زمینه تأمین گردد. 

مجرمان بخاطر صدمه هایی  که به مردم رسانده اند، 

 .مورد مجازات قرار گیرندباید 
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یچ یک از تعاریفی که اشتراک کننده گان در مورد صلح ه

ارایه نمودند عفو طالبان را بدون محاکمه و  مصالحهو 

نداشت. تمام مباحثات  پیگیری جرایم گذشته شان دربر

اشاره به مراجعه منظم به چارچوب های قانونی درست برای 

 مشورتی صورت مباحثاتکه با ایشان  عدالت نمودند. زنانی

گرفت الزمی پنداشتند تا اطمینان حاصل گردد تا آنهایی 

و  یکه مرتکب جرایم گردیده اند، خاصتاً مجرمان جنگ

 ،آنهایی که در کشتن افراد بیگناه ملکی دست داشته اند

 باید از طریق محاکم به کیفر اعمال شان برسند. 

 

ده کنن اما با وجود نظرات متعدد، تعدادی کثیری از اشتراک

گان به این باورند که ضروری است تا نه تنها با طالبان بلکه 

با سایر جناح های درگیر در جنگ مانند حزب اسالمی و 

دیگر گروه های مخالف صحبت ها به خاطر به ارمغان آوردن 

 .صلح و امنیت برای افغانستان صورت گیرد

 

اشتراک کننده گان به گونه ی گسترده تأیید نمودند که  

مامی گروه ها باید در توافقات شامل گردیده و دولت جدید ت

را بر اساس مشترکات همگانی، عدل و انصاف، و شامل 

سازی همه در انتخابات که برای پروسه های صلح و امنیت 

 باشد، حمایت نمایند.   خیلی ها مهم و ضروری می

با وجود نگرانی های شدید، هنوز هم امیدواری وجود داشت 

وه جهت گفتگو با طالبان جستجو گردد و این که یک شی

از اشتراک کننده گان ابراز نموده و  یمطلب را تعداد زیاد

آنرا خاصتاً در پیام های شان به طالبان جنگجو و رهبران 

یک تعداد اظهار داشتند که توضیح  طالبان بازتاب دادند.

سوء تفاهمات در ارتباط با اسالم شاید بتواند طریقه ی 

. دیگران در مورد ۴۳هت شروع این پروسه باشدخوبی ج

ترویج نقش زنان چون خواهش از طالبان جهت دست از 

خشونت کشیدن بر علیه برادران و خواهران شان و اینکه 

خویش احترام میکنند،  ۴۴زنان ایشان را به مثابه برادران

تاکید نمودند. بعضی دیگری اشتراک کننده گان  

باط به پایان دادن خشونت بر را در ارت پیشنهادات شان

اساس مشترکات همگانی، عدل و انصاف، شامل سازی همه 

در انتخابات را خیلی ها برای پروسه ی صلح و امنیت مهم 

 . ۴۵تلقی نمودند

این احساسات نمایانگر آن  است که با بکارگیری شیوه های 

درست و مناسب، حرکت به جهت پیشرو برای به ارمغان 

افغانستان نا ممکن نیست. زنان اساساً آرزوی آوردن صلح در 

را در مورد پایان دادن به خشونت ابراز نموده و اظهار  شان

داشتند که تحت شرایط درست، زمینه های خوبی را برای 

 شاف داد. اکتانکشاف و تعالی افغانستان در آینده نیز میتوان 

 یبرا  زنان یشرطها

  صلح مذاکرات
نتیجه ی مذاکرات، راهکار صلح تشریح به مثابه ی بخشی از 

مینماید که طالبان و دیگر جناح های درگیر در جنگ باید 

را با القاعده و دیگر گروه های تروریستی قطع  روابط شان

نموده و بالدرنگ دست از خشونت بردارند. ضمناً نتیجه ی 

کرات باید برای مردم افغانستان قابل قبول بوده و منافع امذ

نستان را به مثابه ی یک کشور اسالمی و مستقل مردم افغا

رت که مشورت صو به هیچ عنوان نباید متضرر سازد. با زنانی

گرفت، ایشان اظهار نمودند که پیش شرط ها برای مذاکرات 

باید حد اقل تشریح نماید که آزادی های اساسی زنان به 

هیچ وجه محدود نگردد و حقوق زنان و اطفال نادیده گرفته 

د. جناح های مذاکره کننده باید افغان بوده و قانون نشو

اساسی افغانستان در جریان این مذاکرات باید جدًا در نظر 

گرفته شود و طالبان باید تضمین کنند که با ایمان راسخ 

مذاکره نموده و در جهت تأمین امنیت مبتنی بر شرایط 

وضع شده با در نظر داشت اینکه دوباره دست به جنگ و 

نت نه زده و به وعده های خویش متعهد هستند، خشو

 های همه جانبه مینمایند.  همکاری

  

لح ص گفتگوهاییارتباط با منافع زنان، در صورتیکه  در

صورت بگیرد، زنان اعم از دولت و از طالبان میخواهند تا 

را که طی  ضمانت نمایند که ایشان دست آوردهای زنان

ست، محافظت میکنند. سال گذشته به ارمغان آمده ا 02

در مطابقت با دساتیر قرآن و قوانین نافذه باید اطمینان 

لب نخواهد گردید. محافظت سکه حقوق بشر از ایشان  دهند

از قانون اساسی یکی از موضوعات مهم مباحثات مشورتی 

 بود.
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 جامعه یبرا گاهیجا جادیا

 یریگ سهم و یمدن ی

 زنان

جامعه مدنی نقش مهم و گسترده در جامعه داشته که به 

مثابه ی صدای مردم، نظارت کننده، جوابگو قرار دادن دولت 

بخاطر عملی نمودن وعده هایش، متوجه ساختن شهروندان 

درمقابل مسؤولیت های مدنی شان و به عهده گرفتن 

بلند بردن آگاهی مردم و  فعالیت هااجرای دادخواهی ها و 

عهده دارد. جامعه ی مدنی ضمناً مسؤولیت سنگین را به 

دیگری را بعد از جنگ و منازعات در یک جامعه به عهده 

دارد و این در حالیست که روابط اجتماعی از هم گسسته و 

دولت  جدید شکننده میباشد. در این زمینه، نهاد های 

جامعه ی مدنی میتوانند به مثابه ی دستگاه خوب برای 

یازمندی های مردم، به میان آوردن روابط شریک ساختن ن

و مصالحه نقش  مذاکراتمیان گروه ها، و بهبود بخشیدن 

مهمی را ایفا نمایند. در والیات مختلف، اشتراک کننده گان 

اظهار نمودند که راه اندازی مباحثات مشورتی خیلی ها مهم 

 ۴۲بوده و از جمله مسؤولیت های نهاد های جامعه ی مدنی

گردد. تعداد دیگری از اشتراک کننده گان محسوب می

وانمود ساختند که جامعه ی مدنی باید مباحثات مشورتی 

و سروی های مردمی را از تمامی والیات افغانستان بدون 

ق را از طری هیچ گونه تبعیض انجام بدهند و بعداً نتایج آن

جامعه ی مدنی، مدافعین حقوق بشر و رسانه های جمعی 

ان از اینکه پروسه های صلح و مصالحه جهت حصول اطمین

میگردد، منتشر نمایند. زنان  ۴۲منتج به منافع و رفاه مردم

همچنان پیشنهاد نمودند تا یک نماینده منتخب مردم از 

هر والیت باید فعالیت های جامعه ی مدنی را با مرکز و 

به گونه ی فعاالنه شریک نماید. زنان از والیات  ۴۸رسانه ها

خوست و پکتیا پیشنهاد نمودند که یک انجمن جامعه ی 

مدنی مشتمل از نماینده گان پارلمان، نهاد های جامعه ی 

مدنی و رهبران قومی باید در ارتباط با منافع مردم در 

 صحبت های صلح ایجاد گردد.   

 

د، نیل به صلح پایدار ملل متح 0232بر اساس قطعنامه ی 

و متداوم مستلزم سهمگیری زنان و شامل سازی ضروریات 

شان در پروسه های صلح میباشد. اشتراک  دیدگاه هایو 

کننده گان تصریح نمودند که آرزو دارند تا ضروریات مردان 

در نظر گرفته شود. راهکار  ۴۹و زنان افغان در پروسه ی صلح

آخری کلمه ی زنان را  صلح صرف یک مرتبه در پاراگراف

ذکر نموده که بیانگر یک نظر عمومی در ارتباط با دیدگاه 

عمومی سند در پیوند با موضوعات نژادی بوده و آن مورد 

به حقوق شهروندان افغانستان به طور عموم نسبت داده 

شده و به هیچ وجه این مورد در ارتباط با در نظر گرفتن 

ر پروسه های صلح و نگرانی، ضروریات و نظرات زنان د

مصالحه اشاره نمی نماید. عالوتًا نگرانی ها در ارتباط با 

که برای طالبان و یا دیگر گروه ها در نظر گرفته  یامتیازات

شده است، شاید فاصله را میان حقوق زنان و آزادی ایشان 

که در سند تأیید نگردیده است، ببار بیاورد. این  قسمی

مشکل افزا بوده و نمایانگر  رخنه ها به طور عمیق خیلی

نقایص در جهت شامل سازی نظرات جندر در پالنگذاری 

 پروسه های صلح و مصالحه میباشد. 

 
اشتراک کننده گان به طور سازگار و دسته جمعی اظهار 

نمودند که پیشرفت های که در طی دهه ی گذشته در 

ارتباط با حقوق زنان صورت گرفته است، به هیچ وجه در 

ات صلح، با طالبان و گروه های مخالف به مصلحت مذاکر

گرفته نشود. زنان همچنان ابراز نمودند که به منظور 

محافظت منافع زنان، زنان باید به طور فعاالنه در صحبت 

های صلح اشتراک نموده و اشتراک شان باید جنبه 

. یک زن ابراز نمود که باید یک ۵۱سمبولیک نداشته باشد

ن که از منافع زنان نماینده گی نماید، در نماینده رسمی زنا

این پروسه ها حتماً حضور داشته باشد. ضمناً این بدان معنا 

نیست که با حضور زنان در این پروسه ها، مردان از منافع 

زنان حمایت و دفاع ننمایند، لیکن صرف زنان میدانند که 

. وزارت امور زنان ۵۱ضروریات شان چه است و چه میخواهند

ان مسؤول تطبیق پالیسی اجتماعی و سیاسی دولت باید ارگ

از حقوق قانونی زنان محافظت و مراقبت نموده و این موضوع 

 . ۵۲صرف یک مرتبه در مباحثات مشورتی ذکر گردید

 
زنان، تعداد زیادی از زنان   مهمبا در نظر داشت اشتراک 

که در پروسه های شورای عالی صلح و  اظهار نمودند، زنانی

دیگر ساختارها و پروسه های  دولتی که روی پروسه های  یا

صلح و مصالحه متمرکز است، سهیم میگردند باید دارای 

شایستگی مشخص مانند تحصیل یافته و با سواد، آگاهی 
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کامل در ارتباط با حقوق زنان، دانش کامل از دساتیر 

اسالمی و فرهنگ افغانی، مهارت های منطقی و استداللی، 

مقتدر، مجرب و با نفوذ در پیوند با دادخواهی از فصیح  و 

 .باشد ۵۳حقوق زنان

تعداد دیگر نیز افزودند که این زنان باید از زندگی روزمره 

زنان افغان اعم در دهات و ساحات شهر نشین واقف بوده و 

بلکه از  ۵۴ضروریات زنان را نه تنها از یک منطقه و یا نژاد

د. اهمیت اشتراک زنان در سراسر افغانستان در نظر بگیرن

جهت اینکه از قدرت سوء استفاده صورت نگیرد، نیز بیان 

 . ۵۵گردید

 

 یدموکراس
 

والیت ذکر گردید  31دموکراسی در جریان صحبت ها در 

و کامالً در سطر موضوعات صلح قرار داده شد. در بعضی 

مشورتی، اشتراک کننده گان مذاکرات را با طالبان  مباحثات

به مثابه ی حقوق دموکراتیک شان به حیث شهروند 

سهم داشته  ۵۲که ایشان حق دارند در دولت افغانستان جایی

باشند، شناسایی نمودند. پیام اشتراک کننده گان از والیت 

بیایید و در تالش های "ارزگان به طالبان از این قرار بود 

ار مجدد افغانستان با ما بپیوندید. این امر طبیعی است اعم

که ما مشترکات همگانی داریم، شما شهروندان افغانستان 

 "استفاده درست نمیکنید؟ ۵۲استید، پس چرا از دموکراسی

مشورت ها با تمام اقشار جامعه سایر اشتراک کننده گان، 

را در مورد مذاکرات صلح ضرورت عمده نظام دموکراتیک 

 لقی نمودند.ت
 

 نید
 

در جریان مباحثات مشورتی، اشتراک کننده گان به تفسیر 

که حقوق زنان  و اشتراک یکسان زنان را   اسالم به گونه ای

در جامعه حمایت نموده است، پرداختند. ایشان میدانستند 

که اقدامات خیلی محافظه کارانه، دین اسالم را به انزوا 

تا اساسات اسالم را با کشیده و این شیوه درست نیست 

افغان خلط نمود. اسالم اتحاد را میان  ۵۸فرهنگ و کلتور

تحکیم مینماید قسمیکه توسط  ۵۹تمامی اقشار جامعه

بعضی اشتراک کننده گان صراحت داده شد، رهبران دینی 

میتوانند تأثیری مثبت به طور گسترده روی ابعاد مختلف 

وارد نمایند. بدین ملحوظ شبکه های دینی اگر به  ۲۱جامعه

میتوانند در جهت  ،شوند هگونه  درست به کار انداخت

مساوات و صلح ممد واقع شوند. شیوه رسیدن به این هدف 

تواند یقسمیکه در مباحثات مشورتی مشخص گردید، م

دینی به  انباشد. همچنان رهبر روحانیونتعلیم آموزش 

ر در مباحثات مشورتی گذشته ی که مثابه الگوهای تغیی

وکراسی در همکاری با شبکه ممؤسسه برابری برای صلح و د

 داشت،  قلمداد گردیدند.   ۲۱ی منطقوی زنان

در هر بحث، در ارتباط با صلح آمیز بودن دین مبارک اسالم 

صحبت نمودند. اشتراک کننده گان پیشنهاد نمودند که 

در ارتباط با  خشونت ها سایر عامالن تعلیم دادن طالبان و

دساتیر دین اسالم در قسمت اعمار صلح مفید واقع خواهد 

شد. تعداد زیادی اشتراک کننده گان اظهار داشتند که 

حقوق زن و حقوق بشر از جمله ارکان مهم اسالم بوده که 

 باید مورد احترام قرار گیرد. 

در جریان مباحثات مشورتی، اشتراک کننده گان به تفسیر 

که حقوق زنان  و اشتراک یکسان زنان را   الم به گونه ایاس

در جامعه حمایت نموده است، پرداختند. ایشان میدانستند 

که اقدامات خیلی محافظه کارانه، دین اسالم را به انزوا 

کشیده و این شیوه درست نیست تا اساسات اسالم را با 

ان افغان خلط نمود. اسالم اتحاد را می ۵۸فرهنگ و کلتور

تحکیم مینماید قسمیکه توسط  ۵۹تمامی اقشار جامعه

بعضی اشتراک کننده گان صراحت داده شد، رهبران دینی 

میتوانند تأثیری مثبت به طور گسترده روی ابعاد مختلف 

وارد نمایند. بدین ملحوظ شبکه های دینی اگر به  ۲۱جامعه

میتوانند در جهت  ،شوند هگونه  درست به کار انداخت

و صلح ممد واقع شوند. شیوه رسیدن به این هدف  مساوات

تواند یقسمیکه در مباحثات مشورتی مشخص گردید، م

دینی به  انباشد. همچنان رهبر روحانیونتعلیم آموزش 

مثابه الگوهای تغییر در مباحثات مشورتی گذشته ی که 

وکراسی در همکاری با شبکه ممؤسسه برابری برای صلح و د

 شت،  قلمداد گردیدند.  دا ۲۱ی منطقوی زنان

در هر بحث، در ارتباط با صلح آمیز بودن دین مبارک اسالم 

صحبت نمودند. اشتراک کننده گان پیشنهاد نمودند که 

در ارتباط با  سایر عامالن خشونت ها تعلیم دادن طالبان و

دساتیر دین اسالم در قسمت اعمار صلح مفید واقع خواهد 

ده گان اظهار داشتند که شد. تعداد زیادی اشتراک کنن
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حقوق زن و حقوق بشر از جمله ارکان مهم اسالم بوده که 

 باید مورد احترام قرار گیرد. 

در جریان مباحثات مشورتی، اشتراک کننده گان به تفسیر 

که حقوق زنان  و اشتراک یکسان زنان را   اسالم به گونه ای

پرداختند. ایشان میدانستند در جامعه حمایت نموده است، 

که اقدامات خیلی محافظه کارانه، دین اسالم را به انزوا 

کشیده و این شیوه درست نیست تا اساسات اسالم را با 

افغان خلط نمود. اسالم اتحاد را میان  ۵۸فرهنگ و کلتور

تحکیم مینماید قسمیکه توسط  ۵۹تمامی اقشار جامعه

ده شد، رهبران دینی بعضی اشتراک کننده گان صراحت دا

میتوانند تأثیری مثبت به طور گسترده روی ابعاد مختلف 

وارد نمایند. بدین ملحوظ شبکه های دینی اگر به  ۲۱جامعه

میتوانند در جهت  ،شوند هگونه  درست به کار انداخت

مساوات و صلح ممد واقع شوند. شیوه رسیدن به این هدف 

تواند ی، مقسمیکه در مباحثات مشورتی مشخص گردید

دینی به  انباشد. همچنان رهبر روحانیونتعلیم آموزش 

مثابه الگوهای تغییر در مباحثات مشورتی گذشته ی که 

وکراسی در همکاری با شبکه ممؤسسه برابری برای صلح و د

 داشت،  قلمداد گردیدند.   ۲۱ی منطقوی زنان

در هر بحث، در ارتباط با صلح آمیز بودن دین مبارک اسالم 

صحبت نمودند. اشتراک کننده گان پیشنهاد نمودند که 

در ارتباط با  سایر عامالن خشونت ها تعلیم دادن طالبان و

دساتیر دین اسالم در قسمت اعمار صلح مفید واقع خواهد 

شد. تعداد زیادی اشتراک کننده گان اظهار داشتند که 

حقوق زن و حقوق بشر از جمله ارکان مهم اسالم بوده که 

 د مورد احترام قرار گیرد. بای

 

 زنان یاجتماع یها حرکت
 

در سراسر تاریخ افغانستان، حقوق زنان به مثابه وسیله ی 

سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و پیشرفت ها در عرصه 

 ۲۳های مختلف زنده گی زنان اغلباً با اقدامات محافظه کارانه

همراه بوده است. این مباحثات مشورتی تمایل و آرزوی 

جهت جدی را در ارتباط با تقویت نمودن شبکه های مردم 

مدغم نمودن فعالیت های اجتماعی با مشارکت سیاسی 

 قلمداد مینماید.

ه پیکر جامعاز  یاین یک حقیقت آشکار است که زنان نیم

ز د ادموکراتیک بای اصولرا تشکیل میدهند و بر اساس 

ی زنان عحقوق مساوی برخوردار باشند. یک حرکت اجتما

افغان با ابتکار زنان افغان که در آن وضعیت و ضرورت مردم 

افغانستان در نظر گرفته شده باشد بیشتر پایدار و عاری از 

حرکت سازمان یافته خارجی و نسبت به یک واکنشها 

چو ممباحثات این برداشت میگردد که ه افراطی میباشد. از

ساختارها موجود است اما هنوز هم با چالشها و مشکالت 

که توسط اشتراک  قسمی ،روبرو میباشند. عالوه بر آن

کننده گان توضیح گردید هنوزهم ضرورت حمایت برای 

انکشاف این ساختارها توسط تمویل کننده گان میباشد. 

بطور مشخص، زنان دسترسی به آموزش، فرصتهای جامعه 

مدنی، رسانه ها و برگه های معلوماتی، منابع مالی و مادی، 

ک حمایت حقوقی و دولتی، اشتراک در اجالس جهت شری

ساختن تجارب و اندوخته ها ضرورت دارند. با در نظر داشت 

های مشخص بین المللی برای زنان و  اصولمیکانیزم و 

شرایط محلی شان که در بخش بعدی مطرح گردیده است، 

سازمان ملل متحد میتواند به مثابه ی نقطه  0232مصوبه 

ارتباطی جهت هماهنگ ساختن و متبارز ساختن ضروریات 

منظور انکشاف مؤثر نهضت های اجتماعی زنان در  زنان به

طالبان باید در جهت تأمین صلح مبادرت ورزند.  ما 

ایشان را برادرهای خویش خطاب میکنیم. به خانه 

های اصلی خویش بر گردید و به پروسه صلح 

بپیوندید. زنان افغان صلح میخواهند. زنان و اطفال 

شما نمیتوانند از تعلیم و آموزش بهره مند شوند. ما 

.یم که ما مادرها و خواهرهای شما هستیممیگو  
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میان جناح های بین المللی، جامعه مدنی در سطح محلی 

 در افغانستان بکار برده شود.   

در حالیکه بسیاری از سازمان های بین االمللی و نهادهای 

را به گونه  های شان روشجامعه ی مدنی همچو پروژه ها و 

مؤفقانه تطبیق نموده اند، هنوز هم ضرورت احساس میگردد 

شبکه سازی برای زنان جهت  تا روی ایجاد زمینه های

ترویج نفوذ بنیادی، آموزش های بیشتر و ارتقای ظرفیت، 

های  نیازمندیفرصتهای معلوماتی جهت شریک ساختن 

 یدیدگاه هابیشتری صورت بگیرد. عدم تأکید روی  یکار

وانمود مینماید که تداوم فشار  3102زنان در راهکار صلح 

ده گان جهت در باالی جناح های سیاسی و تصمیم گیرن

نظر گرفتن سهمگیری زنان در پروسه های صلح و مصالحه 

خیلی ها حتمی و ضروری میباشد. فعالیت های جامعه 

مدنی باید جهت بسیج سازی بیشتری منابع و تأثیرات آن، 

تنظیم و جمع بندی گردد. با در نظر داشت پروسه ی انتقال 

اشته ، ضروری پند3107و خروج نیروهای خارجی در سال 

میشود تا زنان  به طور گسترده در موضوعات صلح و امنیت 

سهم گرفته تا دولت و شورای عالی صلح، زنان  را به مثابه 

بخشی عمده تصمیم گیری در ارتباط با پروسه های صلح و 

امنیت تلقی کنند. زنان افغان و صدا هایشان از طریق 

میکانیزم های جامعه مدنی گسترش یافته و هنوز هم 

مستلزم زمینه های بیشتر جهت بدست آوردن قدرت و تأثیر 

 باشد.  باالی پروسه ی صلح می

در سراسر تاریخ افغانستان، حقوق زنان به مثابه وسیله ی 

سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و پیشرفت ها در عرصه 

 ۲۳های مختلف زنده گی زنان اغلباً با اقدامات محافظه کارانه

همراه بوده است. این مباحثات مشورتی تمایل و آرزوی 

جهت جدی را در ارتباط با تقویت نمودن شبکه های مردم 

مدغم نمودن فعالیت های اجتماعی با مشارکت سیاسی 

 قلمداد مینماید.

ه پیکر جامعاز  یاین یک حقیقت آشکار است که زنان نیم

ز د ادموکراتیک بای اصولرا تشکیل میدهند و بر اساس 

ی زنان عحقوق مساوی برخوردار باشند. یک حرکت اجتما

افغان با ابتکار زنان افغان که در آن وضعیت و ضرورت مردم 

افغانستان در نظر گرفته شده باشد بیشتر پایدار و عاری از 

حرکت سازمان یافته خارجی و نسبت به یک واکنشها 

چو ممباحثات این برداشت میگردد که ه افراطی میباشد. از

ساختارها موجود است اما هنوز هم با چالشها و مشکالت 

که توسط اشتراک  قسمی ،روبرو میباشند. عالوه بر آن

کننده گان توضیح گردید هنوزهم ضرورت حمایت برای 

انکشاف این ساختارها توسط تمویل کننده گان میباشد. 

بطور مشخص، زنان دسترسی به آموزش، فرصتهای جامعه 

ها و برگه های معلوماتی، منابع مالی و مادی، مدنی، رسانه 

حمایت حقوقی و دولتی، اشتراک در اجالس جهت شریک 

ساختن تجارب و اندوخته ها ضرورت دارند. با در نظر داشت 

های مشخص بین المللی برای زنان و  اصولمیکانیزم و 

شرایط محلی شان که در بخش بعدی مطرح گردیده است، 

لل متحد میتواند به مثابه ی نقطه سازمان م 0232مصوبه 

ارتباطی جهت هماهنگ ساختن و متبارز ساختن ضروریات 

زنان به منظور انکشاف مؤثر نهضت های اجتماعی زنان در 

میان جناح های بین المللی، جامعه مدنی در سطح محلی 

 در افغانستان بکار برده شود.   

نهادهای در حالیکه بسیاری از سازمان های بین االمللی و 

را به گونه  های شان روشجامعه ی مدنی همچو پروژه ها و 

مؤفقانه تطبیق نموده اند، هنوز هم ضرورت احساس میگردد 

تا روی ایجاد زمینه های شبکه سازی برای زنان جهت 

ترویج نفوذ بنیادی، آموزش های بیشتر و ارتقای ظرفیت، 

های  نیازمندیفرصتهای معلوماتی جهت شریک ساختن 

 یدیدگاه هابیشتری صورت بگیرد. عدم تأکید روی  یارک

وانمود مینماید که تداوم فشار  3102زنان در راهکار صلح 

باالی جناح های سیاسی و تصمیم گیرنده گان جهت در 

نظر گرفتن سهمگیری زنان در پروسه های صلح و مصالحه 

خیلی ها حتمی و ضروری میباشد. فعالیت های جامعه 

بسیج سازی بیشتری منابع و تأثیرات آن،  مدنی باید جهت

تنظیم و جمع بندی گردد. با در نظر داشت پروسه ی انتقال 

که مردم بخشی از صحبت های صلح  در صورتی

نباشد، پس ما مباحثات صلح را برای چه کسی انجام 

که مردم  میدهیم؟ یقینًا برای مردم! در صورتی

شی از مباحثات صلح نباشد، پس در آن صورت بخ

فکر میکنیم که ما ارزش های دموکراسی را در 

 مذاکرات به مصلحت میگذاریم.

ما از طالبان میپرسیم که در کدام صفحه قرآن عظیم 

الشان نوشته شده که بجنگید و مردم را بکشید. لطفاً 

به صدای ما گوش فراه بدهید، دیگر بس کنید. اسالم 

صلح و دوستی با مردم دستور  هدر ارتباط ب کامالً

 داده و احترام خاصی به زنان قایل است.
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، ضروری پنداشته 3107و خروج نیروهای خارجی در سال 

میشود تا زنان  به طور گسترده در موضوعات صلح و امنیت 

سهم گرفته تا دولت و شورای عالی صلح، زنان  را به مثابه 

صمیم گیری در ارتباط با پروسه های صلح و بخشی عمده ت

امنیت تلقی کنند. زنان افغان و صدا هایشان از طریق 

میکانیزم های جامعه مدنی گسترش یافته و هنوز هم 

مستلزم زمینه های بیشتر جهت بدست آوردن قدرت و تأثیر 

 باشد.  باالی پروسه ی صلح می
 

 حقوق بر یمبتن مباحثات
 

در تمام بحث ها، اشتراک کننده گان اظهار نمودند که 

حقوق حقه ی آنها مانند آزادی به مثابه انسان ها، زنان و 

شهروندان افغانستان باید مورد توجه و محافظت قرار گیرد. 

ایشان همچنان دالیل و توجیهات الزم را در خالل صحبت 

ن ایشاارایه نمودند. ضمناً  مسلم شانها در پیوند با حقوق 

حقوق زنان و حقوق بشر را به مثابه پرنسیپ های قانونی و 

خیلی ها ضروری برای جامعه ی افغان محسوب نمودند. 

چریا در کتاب خویش اشاره بر اهمیت یکجا نمودن آامیتا 

میکانیزم های جهانی و محلی جهت جلوگیری از خشونت 

در صحبت های  مسلم. مالکیت حقوق 64بحث نموده است

کننده گان نشان میدهد که زنان افغان میکانیزم  اشتراک

های حقوق بشر جهانی را با ساختار های داخلی و شیوه 

 های محلی هماهنگ میبنند.  

برای زنان باید فرصت داده شود تا موضوعات مهمی را که 

مهم میباشد، مشخص نموده و موانعی را  برای شان خیلی

ی روزمره شان د راه صلح، امنیت، آزادی و زنده گسکه 

میباشند، بیان نمایند. در عین زمان برای ایشان فرصتهای 

دادخواهی و کمپاین جهت درک و شریک ساختن ضرویات 

 هایمعیارو نظرات شان در ارتباط با حقوق بشر از دیدگاه 

جهانی داده شود. بناً ضرورت یکجا نمودن حقوق بشر با 

یص شاخص های تعیین شده که مردم را اجازه ی تشخ

چارچوب مناسب حقوق حقه میدهد توسط ارگانهای جامعه 

مدنی و بین المللی مورد تأکید قرار گیرد. از این طریق 

 .  65ن قطع نمیگرددآارتقای حقوق زنان از مستفدین اصلی 

 

  



 20  تیامن و صلح زنان،: افغان زنان یها دگاهید

 

 شنهاداتیپ و اختتام

 

 
سیاسی و امنیتی،  انتقالبا در نظر داشت اوضاع وخیم و 

بسیاری موارد آموخته  5102بازنگری راهکار صلح سال 

شده و بهبودی ها را جهت ایجاد یک پروسه ی مؤفقانه و 

آشکار  تحولهمه شمول صلح و مصالحه در جریان دهه ی 

زمینه ی خوبی را جهت ارزیابی پالیسی  المینماید. این انتق

ه فراهم مینماید. ها، شیوه ها و میکانیزم های موجود

براساس بازیافت های این مباحثات مشورتی و نظرات 

اشتراک کننده گان، مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی 

ذیل را به جامعه مدنی، جامعه  بین المللی و  پیشنهادات

 تمویل کننده گان و دولت افغانستان پیشکش مینماید.

 

 دولت
 

مسؤولیت های دولت در تمامی والیات توسط اشتراک 

. باید خاطر نشان ساخت که به بحث گرفته شدکننده گان 

مردم از دولت در ارتباط با مسؤولیت هایی که در قبال زنان 

در سراسر کشور دارند، توقعات خیلی زیاد داشته  و در 

 ت اعم توسط  دولتنیقسمت  ایجاد میکانیزم های صلح و ام

ی و واحد های محلی خیلی متمنی اند. صحبت های مرکز

به تصویر  3110صلح که آینده ی افغانستان را در سال 

زیرا نماینده طالبان به بود کشید، خیلی ها غیر معمولی 

حیث جناح دخیل در جنگ درین مذاکرات حضور نداشتند. 

که در راهکار صلح  با درنظر داشت تمرکز روی ماده هایی

گردیده است چنین استنباط میگردد که پیشنهاد  3102

پذیرش عمومی در زمینه شمولیت طالبان جزء افغانستان 

صلح آمیز وجود دارد  لیکن شمولیت نماینده طالبان در 

طور جدی تنظیم و بیشتر روی آن تعمق به باید پروسه صلح 

صورت گیرد. در این لحظه ی مهم انتقال سیاسی و حکومت 

تارهای صلح باید به گونه ی جدی جدید، پالیسی ها و ساخ

  مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند. 

 

 

ایجاد پالیسی و استراتیژی واضح در ارتباط با تمامی 

ابعاد پروسه های صلح، ادغام مجدد و مصالحه به 

 سطح ملی و محلی

 

انتقال سیاسی زمینه بی نظیری را جهت ارزیابی مجدد 

در دولت افغانستان فراهم پالیسی ها و ساختارهای موجود 

یکتعداد  3102مینماید. بازنگری راهکار صلح سال 

کمبودی های قابل مالحظه و مهم را وانمود نموده که مهم 

ترین آن عدم حضورداشت چارچوب های حساس جندر، 

تمرکز یک جانبه به سطح ملی و پالیسی با عدم توجه به 

جودیت جامعه مدنی و صحبتهای مردمی و همچنان عدم مو

اهداف و پالن های عملی میباشد. اداره ی جدید و دولت 

افغانستان به طور عموم باید از این فرصت برای طرح پالیسی 

و استراتیژی با در نظر داشت تمامی ابعاد پروسه های صلح، 

 ادغام مجدد و مصالحه، استفاده اعظمی نماید.

 

ایجاد یک فرصت و یا میکانیزم ملی جهت رسیده گی 

 شکایات و دردهای گذشتهبه 

 

رسیده گی به شکایات و دردهای گذشته یک بخش عمده 

پروسه ی درمان دردها به سطح ملی میباشد که این امر 

پروسه ی مصالحه و صلح پایدار را حاکمیت بخشیده و ادغام 

مجدد را از دیدگاه مردم عام تسهیل آوری مینماید. اگر چه 

APRP یده گی مینماید، به دردهای گذشته شورشیان رس

لیکن این برنامه و تمامی برنامه های دیگر فاقد ایجاد یک 
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میکانیزم جامع برای مطرح ساختن شکایات مردم عام به 

گونه ی گسترده  و رسیده گی به آنها. میکانیزم شکایات 

میتواند شامل بخش های مختلف باشد. در دیگر کشور های 

یگیری جرایمی پس از جنگ، این موارد شامل محاکمه و پ

که در جریان جنگ صورت گرفته، ایجاد کمیسیون های 

و مصالحه و صحبت ها به سطح ملی و محلی  حقیقت یاب

باشد. البته هدف همه ی این موارد ذکر شده این است  می

تا هر دو جناح احساس نمایند که تخلقات و صدمه هایی 

که در جریان جنگ وارد گردیده است، توسط جانب مقابل 

ر محضر عام اعتراف گردیده است.  با وجود این حقیقت د

از سقوط رژیم طالبان سپری گردید، تا سال  02که مدت 

اکنون هم جمع خاطره های تلخ و فاجعه های گذشته به 

مثابه یک مانع و مشکل عمده برای پروسه های مصالحه و 

 صلح پایدار باقی مانده است.  

 
 مشورت و آگاهی مردم

 

وعات کلیدی دیگر که از مباحثات مشورتی بروز یکی از موض

نمود این بود که هر پروسه ی صلح باید توسط مردم 

افغانستان سازماندهی گردد. آگاهی دهی افغان ها از پروسه 

ی صلح برای مؤفقیت این پروسه خاصتاً ادغام مجدد خیلی 

ها مهم میباشد. یکتعداد مشورت های اساسی با مردان، 

افغان مانند این مباحثات مشورتی روی دست زنان و جوانان 

گرفته شده که شامل سندی کمیسیون مستقل حقوق بشر 

که در نتیجه مشورت با حدود  "فراخوان برای عدالت"

مهاجر در پیوند با موضوعات صلح،  711افغان و  0111

مصالحه و ادغام مجدد صورت گرفته، راهکارها به جهت 

ه ی مدنی و کمیسیون ارگانهای جامع 00صلح که توسط 

افغان  7074مستقل حقوق بشر بعد از مشوره با بیشتر از 

از تمامی والیات افغانستان صورت گرفته و همچنان 

ابتکارات دیگری مانند مشورت های متداوم مؤسسه برابری 

برای صلح و دموکراسی با زنان در سطح محلی در ارتباط با 

ژه ها باید توسط موضوعات صلح و انتقال میباشد. این پرو

دولت افغانستان به مثابه ی منابع با ارزش معلومات جهت 

اطالع دهی پالیسی ها، برنامه ها و پروسه هایی که 

موضوعات جاری را در سطح محل از نقطه نظر افغان ها 

بازتاب میدهد، مورد استفاده قرار گیرد. اما این همچنان 

ر دارند، آنهایی که در سطح محل قراتا خیلی مهم است 

چنین احساس نمایند که دولت با ایشان مشورت مینماید 

و آنها را در پروسه ی صلح سهیم میسازد که میتوان به 

چنین امری از طریق شیوه های مؤثری آگاهی دهی توسط 

کمیته های صلح والیتی و دیگر واحد های فرعی دولتی 

 نایل گردید. 

 

مامی حصول اطمینان از حضور با ارزش زنان در ت

مذاکرات صلح و تصمیمگیری ها در مورد ادغام 

 و امنیت مجدد، مصالحه

 

ه نچه را که قطعنامبا زنانیکه مشورت صورت گرفت، ایشان آَ

در ارتباط با اشتراک زنان  در پروسه ی  ملل متحد 0232

صلح، تشریح نموده است، خیلی ها مهم میدانند. قطعنامه 

نقش مهم زنان  را در جهت جلوگیری و حل   0232

منازعات و اعمار صلح مجدد تأیید نموده و روی اهمیت 

اشتراک مساوی زنان و دخیل سازی مکمل شان در تمامی 

صلح و امنیت تأکید نموده  تالش ها برای تداوم و بهبودی

و در جهت تقویت نقش شان در تصمیم گیری در پیوند با 

جلوگیری و حل منازعه اهتمام مینماید. از طریق بحثهای 

مشورتی، این واضح و روشن گردید که زنان احساس 

مینمودند که تنها حضور زنان در چنین پروسه ها نمیتواند 

ینه ضرورت اساسی اشتراک کلی زنان را رقم بزند. در زم

یعنی شناسایی زنان واجد شرایط که دارای سواد و تعلیمات 

کافی، معلومات در ارتباط با حقوق زن، دین اسالم و فرهنگ 

افغانی، منطق و مهارت استدالل قوی بوده و همچنان 

حاصل اطمینان از اینکه زنان در پروسه ی صلح و امنیت 

ی مؤثر و مثمر از  اشتراک نموده و قادر استند تا به گونه

محل شان نماینده گی نموده و نظرات، ضروریات و اظهارات 

 مربوطه در میان گذاشته اند.     زنان افغان را با جناح های

 

 وریات زنان در ایجاد پیش شرط هادر نظر گرفتن ضر

 

که مشورت صورت گرفت، ایشان در  یبا اشتراک کننده گان

مودند که در پیوند با زمینه مالحظاتی داشتند و اظهار ن

متقبل نمودن طالبان برای پذیرفتن بعضی توقعات و پیش 

شرط ها باید مصمم و ارادتمند بود. مباحثات مشورتی 

وانمود ساخت که زنان میخواهند که در هر مذاکره با طالبان 

موضوع مصئونیت حقوق زنان، حقوق بشر قسمیکه در قانون 

ت ه تعلیم و تربیاساسی تصریح گردیده و حق دسترسی ب
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باید گنجانیده شود. بعضی شان نیز اظهار نمودند که برای 

اعضای جناح های درگیر در جنگ نباید مواقف با صالحیت 

و قدرت در دوایر دولتی تفویض گردد. اعضای طالبان و دیگر 

گروه ها باید خلع سالح شده و از اعمال خشونت بار دست 

ی اع برگشت نموده و آنهایبکشند تا باشد که دو باره به اجتم

ده شکه مرتکب جرایم سنگین همچو قتل افراد بیگناه ملکی 

قانون به جزای اعمال  روش هایباید از طریق محاکم و اند، 

 شان رسانیده شوند. 

 

 شفاف عامه در مذاکرات با طالبانپالنگذاری 

 

که با طالبان انجام  دولت باید در پیوند با هر مذاکره ای

محتاطانه عمل نموده و اطمینان حاصل نماید که میدهد 

مشورتهای عامه به صورت گسترده صورت گرفته و قبل از 

ارایه ی هر گونه پیشنهاد و امتیازات توجه خاص را مبذول 

نماید. قدمه های اساسی باید شامل فراهم نمودن گفتمان 

های منظم عامه برای سهم گیری در پروسه و مشورت های 

ت حصول اطمینان از اینکه معلومات در مورد رسانه یی جه

مذاکرات به گونه ی مجانی آماده و قابل دسترسی میباشد. 

ضمناً باید اطمینان حاصل گردد که این تالش ها به ساحات 

ه ک دور دست نیز برسد. عالوتاً با در نظر داشت نگرانی هایی

در مباحثات مشورتی روی آن تمرکز صورت گرفت، باید 

حاصل نمود که نگرانی های مردمی که در دهات اطمینان 

و والیات زنده گی مینمایند، نیز در زمینه مورد غور قرار 

گرفته و خاصتاً تالش ها باید صورت گیرد تا معلومات 

مربوطه از طریق انتشارات رسانه یی و شوراهای محلی در 

مناطق مختلف کشور منتشر گردد. شورای عالی صلح، 

بین المللی و جامعه ی جهانی باید تمویل کننده گان 

اطمینان حاصل نمایند که برای زنان فرصتها فراهم گردیده 

تا نظرات شانرا در جهت نیل به صلح و امنیت در صورتیکه 

پروسه ی صلح مدعی دخیل سازی بخش های اساسی 

 میباشد، ابراز نمایند. 

 

 قانون اساسی حراست  و ترویج

 

در مباحثات مشورتی بروز  یکی از موضوعات مهم دیگر که

باشد. این یک موضوع واضح است  نمود، قانون اساسی می

که مشورت صورت گرفت، ایشان میدانند که انی که با زن

قانون اساسی موارد مشخص را برای زنان پیش بین گردیده 

که نمایانگر سمبول عملی هویت نظام دموکراتیک 

ت ین قدمه جهافغانستان میباشد. میکانیزم های حقوقی اول

تأمین حقوق زنان  بوده که قانون اساسی برای زنان عمده 

و روی این ملحوظ،  ترین سطح محافظت را محیا مینماید

زنان باید اطمینان حاصل نمایند که قانون اساسی مصئون 

جدی  حراستباقی مانده و در تمامی مذاکرات صلح از آن 

ماده  غییرصورت گرفته  و هیچ گونه مصلحت در پیوند با ت

های آن صورت نگرفته است. فراهم آوری معلومات بیشتر 

باید در ارتباط با ماده های قانون اساسی که شامل معلومات 

به افراد بیسواد توسط کمپاین های رادیویی، و معلومات 

 تحصیل شده از ورکشاپ ها باید در اسرع وقت صورت گیرد. 

 

 سیاسیتغییر حمایت از حقوق زنان  در سیمای 

 

ریکارد رئیس جمهور افغانستان، حامد کرزی در ارتباط با 

حقوق زنان  یک امر مختلط میباشد. اشتراک کننده گان 

تا دولت مرکزی و محلی به  در این تحقیق اظهار داشتند

وعده های خود وفا نموده و به زنان مسؤول و جوابگو باشند. 

ها ی تردیدبه طور عموم، باورمندی و اعتماد سیاسی با بعض

مورد بحث قرار گرفت چون تصور وجود دارد که بعضی از 

وعده هایی که توسط سیاسیون و دوایر دولتی جنبه عملی 

نمیگیرند. اما تأکید قوی روی حس مالکیت و مسؤول 

قراردادن دولت در ارتباط با حقوق زنان  یک امر پیشنهادی 

ده ی آینبوده که به گونه ی خوشبینانه انتظار میرود تا در 

نه چندان دور عملی گردد. سیاسیون و نماینده گان دولت 

باید در پیوند با حقوق زنان و مساوات متعهد بوده و باید در 

زمینه توجه خاص نمایند. ضمناً ایجاد میکانیزم ها جهت 

دسترسی معین و منظم  به گفتمان ها با در نظر داشت 

الت به طور اینکه زنان در مواقف جامعه مدنی و رهبری مح

مستقیم بتوانند با اشخاص سیاسی صحبت نموده، نگرانی 

را بدون هیچ گونه ترس و هراس  ها و  شکایت های شان

 ابراز نمایند. 

 

 تقویه و بهبود پولیس و امنیت

 

عدم موجودیت پولیس خاصتًا در دهات کشور و کمبود 

افسران پولیس اناث به مثابه ی نگرانی های کلیدی امنیتی 
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زنان وانمود گردید. عالوتاً حساسیت جندر توسط   برای

فراهم کننده گان امنیت در سطح کشور نیز از جمله مواردی 

است که تحت سوال قرار گرفت. ضمناً آموزش و تعلیم و 

همچنان بکار گماری پولیس شایسته میتواند در ارتباط با 

اعتماد نمودن باالی پولیس و بهبود بخشیدن اجراآت شان 

ابه میکانیزم محافظتی مفید واقع شود. استخدام تعداد به مث

ت را به امنی بیشتری افسران پولیس اناث دسترسی زنان

 بهتر در شرایط شدید فرهنگی و اجتماعی بهبود می بخشد.  

 

ت و تمرکز روی جلوگیری از بهبود دسترسی به عدال

 خشونت

 

عوض تأکید روی حل منازعه از طریق روش های سنتی، 

جناح های مربوطه باید تمرکز باالی فرهنگ جلوگیری از 

. عرف و ی ترویج دهندعکس العملروش های  را برخشونت 

رسوم فامیلی از جمله موضوعات خیلی مهم و الزمی در 

زمینه بوده حاالنکه ساختار های اجتماعی همیشه مسیری 

الت نبوده و توجه شوراهای والیتی و رهبران مناسب برای عد

دینی و قبیلوی باید در ارتباط با حل منازعات معطوف 

گردد. به سطح محل فرصتی وجود دارد تا برای مردم زمینه 

هایی را آماده نمود تا موضوعات خشونت آمیز به گونه 

مسالمت آمیز بر طرف گردیده و حقوق و آزادی زنان  و 

جوم قرار ندهند. در زمینه بعضی از دختران را مورد ه

میکانیزم ها و قطعنامه های منازعه را میتوان به کار برد. 

ضمناً هنوز هم ضروری پنداشته میشود تا برای متمرکز 

ساختن و تقویت هر چه بیشتری سیستم های رسمی عدلی 

قسمیکه توسط اشتراک کننده گان دادخواهی گردید، 

 اهتمام صورت گیرد.  

 

 ی مدنیجامعه 
 

اهمیت فعالیت های جامعه ی مدنی در تمامی والیات 

افغانستان خاصتًا جهت ایجاد فرصت ها و امکانات، گفتمان 

و برای تدویر ورکشاپ ها و آموزش ها بیان گردیده است. 

نقش جامعه ی مدنی در پیوند با روند صلح و مصالحه خیلی 

ینان ها مهم بوده و به مثابه پل ارتباطی جهت حصول اطم

از پروسه های ملی که زمینه ی خوبی را برای متوصل 

ساختن گروه ها، فراهم مینماید. روی این محلوظ، مؤسسه 

 ذیل را برای پیشنهاداتی برابری برای صلح و دموکراسی 

 جامعه ی مدنی ارایه مینماید. 

 

جامعه ی مدنی برای صلح و  ایجاد میکانیزم نظارتی

 امنیت

 

روی دست گرفتن ابتکارات مبتنی بر موضوعات صلح و 

امنیت در تمامی بخش های جامعه ی مدنی که نماینده گی 

از ضروریات، نظرات و تشبث ها در تمامی سطوح، به شمول 

پروسه های محلی، ملی و بین المللی از نظر زنان، مردان و 

جوانان افغان. شیوه های متفاوت در ارتباط با مشاورت ها، 

نجش و ارزیابی پیشرفت فعالیت ها باید هماهنگ گردد س

تا جامعه ی مدنی را اجازه دهد تا به طور مشترک پروسه 

های صلح و امنیت را با در نظر داشت تمامی نظرات و تالش 

 های پیگیرانه مورد نظارت قرار دهد. 

 

 ارهای نظارت و ارزیابی انترنتیانکشاف ساخت

 

ود برای پروژه ها و برنامه ها از نقطه نظر کاهش منابع موج

، این یک امر جدی است که مؤسسات 3107بعد از سال 

جامعه مدنی باید میکانیزم هایی را برای آموختن طریقه ها 

و شریک ساختن معلومات میان مؤسسات غیر دولتی و دیگر 

دوایر مربوطه ایجاد نمایند. به طور مشخص، مؤسساتی که 

نیت فعالیت مینمایند باید روی موضوعات زنان، صلح و ام

را با دیگران  مؤفقیت ها و ناکامی های برنامه های شان

ابتدایی را به اختیار یک دیگر قرار  معلوماتشریک ساخته و 

دهند. این امر باعث کاهش تکرار غیر ضروری فعالیت های 

پروژه میگردد. ضمناً مؤسسات خواهند توانست تا درس های 

لیت های یک دیگر بیاموزند. ضمنًا خوبی را از تأثیرات فعا

یک دیتابیس راجستر شده که در آن اطالعات و راپورها 

مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته و تأثیرات موضوعات 

مشخص جهت انکشاف منابع تحقیق و حصول اطمینان از 

اینکه انکشاف برنامه نه تنها در قسمت شریک ساختن 

دروس آموخته شده و  دریافت ها بلــــــــــــــــــکه

ضمناً اطالعات ابتدایی )مانند ترانسکریپت مصاحبه ها، نوت 

های بحث های گروپی و غیره ( به آسانی جهت شریک 

 ساختن، ایجاد گردد.  
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 دادخواهی با صدای واحد

 

حین معامله با دولت و شورای عالی صلح، جامعه ی مدنی 

ایه نماید. باید پیشنهاد های منطقی و یک نظر واحد را ار

مؤسسات جامعه ی مدنی که روی موضوعات زنان 

دادخواهی مینمایند، میتوانند صلح و امنیت را از جمله 

موضوعات خیلی ها مهم تلقی کنند که منجر به مؤفقیت 

هر چه بیشتری شان در پیوند با تحقق حقوق زنان  خواهد 

گردید. ایشان نگرانی های زنان،  جامعه ی مدنی را به طور 

روهی و با صدای تمامی اشتراک کننده گانی که با هر گ

مؤسسه جامعه ی مدنی کار مینمایند، به طور متحدانه 

پیشکش کرده میتوانند. یک مرتبه ی دیگر، امکانات شریک 

ساختن معلومات جامعه ی مدنی را قادر خواهد ساخت تا 

از تمامی مستفیدین این پروسه نماینده گی  هادعا نمایند ک

و در جهت تعریف توقعات شان، مؤثر سازی برنامه ها نموده 

چانس ها بخاطر تأثیر گذاری باالی ساختار های  ازدیادو 

تصمیم گیری چون شورای عالی صلح و دولت اهتمام 

 مینمایند.  
 

 امنیت بشری فراهم نمودن ارتقای ظرفیت مبتنی به

 

فقر، کمبود زیربنا، خدمات نابسنده صحی و دیگر موضوعات 

به مثابه موانع بزرگ برای پروسه  مباحثاتمصئونیت در این  

ی صلح و امنیت قلمداد گردیده است. جامعه ی مدنی نقش 

مهمی را  در جهت کاهش خالی این چنین ضروریات از 

طریق فراهم نمودن آموزش های حرفوی و برنامه های 

زایی و تقویت نمودن ابتکارات فراهم نمودن وظایف، اشتغال 

ایفا نماید. ضمنًا پروژه های جامعه ی مدنی میتواند جهت 

بهبود بخشیدن ارایه خدمات چون احداث سرکها، معارف و 

خدمات صحی دادخواهی نمایند. آموزش مردم که چگونه 

در ارتباط با چنین موضوعات دادخواهی نمود تا منجر به 

ن آگاهی محالت و بوجود آوردن فضای مالکیت و بلند برد

 اشتراک مدنی در این عرصه ها خیلی مفید واقع میگردد.  

 
 ترویج گفتمانها مبتنی بر حقوق

 
فعالیت هایی که روی فراهم آوری تعلیم و تربیت مبتنی بر 

حقوق حقه و ارتقای ظرفیت برای اشخاص مذهبی متمرکز 

سات جامعه ی مدنی است، قباًل توسط یکتعداد از مؤس

تطبیق گردیده است. اما تمرکز روی فراهم نمودن آموزش 

و ارتقای ظرفیت زنان که ضروریات و نظرات ایشان را با در 

نظر داشت حقوق  اساسی شان منعکس نماید، باید روی 

دست گرفته شود. راه اندازی چنین مشورت ها و مباحثات 

را در پیوند با زمینه را فراهم مینماید تا نظریات زنان 

ضروریات مربوطه ی شان که از ماهیت جهانی برخوردار 

است، بیان نموده و قدرت و دسترسی زنان را جهت از میان 

د. یبرداشتن خالهای ظرفیتی در تمامی ابعاد تقویت بخش

این امر همچنان حس اتحاد بین المللی را یعنی روالی که 

ن از اعتبار زنان افغان بتوانند درک کنند که نظرات شا

جهانی برخوار است، تقویت مینماید. همچنان این امر باعث 

تشدید همبستگی بین المللی با دیگر زنانی که در پیوند با 

میگردد.   فعالیت می نمایند، صلح، امنیت، حقوق بشر

ملل متحد در  0232انکشاف روند آگاهی دهی قطعنامه 

 به حیث پهلوی دیگر فعالیت های اجتماعی زنان میتواند

وسیله فشار باالی جامعه ی جهانی به منظور حمایت جایگاه 

زنان در میز مذاکرات با در نظر داشت چارجوب حقوق 

 اساسی بکار برده شود. 

 

 بکه سازی، مجالس و آموزش هاایجاد زمینه های ش

 

اشتراک کننده ها روی استفاده مؤثر از مجالس با زنان  

مؤسسات جامعه ی مدنی روشنفکر و دریافت آموزش ها از 

را دارد تا  تأکید نمودند. جامعه ی مدنی ظرفیت آن

دسترسی به میکانیزم ها در پیوند با صدا های زنان  که در 

غیر آن شنیده نخواهد شد، بهبود ببخشد. در مورد مذاکرات 

صلح، اشتراک کننده گان امکانات جامعه ی مدنی را در 

ند که ایشان میتوان اریسطح محل، منطقه و ملی به مثابه ابز

  با مذاکره کننده گان مکالمه نمایند، به خوبی میدانند. 

 

ایجاد فرصتها برای زنانی افغان به منظور ارتباط و 

 حقوق زن در سراسر جهان شبکه سازی با مدافعین

 

مباحثات مشورتی متظاهر ساخت که زنان در افغانستان به 

ار ساختار های راحتی پرنسیپ های جهانی حقوق را بر مد

محلی در محالت و شیوه های اجتماعی پذیرفته اند. تأکید 

قوی روی اعاده حقوق و انکشاف پرنسیپ های بین المللی 

که بیانگر مورد اصلی در جهت تسهیل آوری مباحثات و 

صحبت ها با مدافعین حقوق زن و همچنان ایجاد امکانات 
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 صلح، انتقال برای تبادل نظرات و تجارب از دیگر زوایا روی

امنیت و بهبود بخشیدن حقوق زنان و فراهم نمودن حمایت 

 مشترک صورت گرفت.  اصولالزم بر اساس 

 

 بلند سطح آگاهی در قانون اساسی

 

تاکید قوی روی قانون اساسی در این مباحثات نشان میدهد 

که قانون اساسی را میتوان به مثابه وسیله ای دادخواهی و 

قانونی برای زنان مورد استفاده قرار داد. تالش های پیگیر 

باید در جهت حصول اطمینان از اینکه زنان از حقوق خویش 

ت بوده فقسمیکه در قانون اساسی تصریح گردیده است، ملت

و دسترسی به چنین معلومات در ارتباط با چنین حقوق با 

 وجود محدودیت های جغرافیایی و سواد ممکن است. 

 

 ایش و بهبود گزارش دهی رسانه هاافز

 

رسانه های چاپی، رادیوها و تلویزیون ها زمینه ی عالی را 

برای تشویق زنان جهت سهم گیری در پروسه ی صلح و 

ردن تغییرات اساسی در ارتباط با زنان منبع خوب برای آو

در جامعه فراهم مینماید. با وجودیکه آموزش ها برای 

ژورنالیست ها و مسؤولین رسانه ها در ارتباط با حقوق زنان 

و مشارکت میتواند خیلی ها ممد واقع شود، باید متذکر شد 

که در زمینه قبالً به قدر کافی آموزش به ژورنالیست ها 

است که تأثیرات مختلط داشته است. زمینه صورت گرفته 

های دیگر برای انکشاف رسانه ها به مثابه ی مدافعین 

قهرمان زنان مانند، انکشاف ژورنالیست های اناث، بسیج 

سازی منابع بیشتری مساویانه جندر و گنجانیدن معلومات 

 در پوشش رسانه ها اکتشاف داده شود. 

 

جامعه ی بین المللی / 

 ه گانتمویل کنند
 

زم تلاین موضوع قابل درک  است که افغانستان مس  

انکشاف توانایی ها جهت رهبری پروسه های صلح و 

مذاکرات توسط خود شان بوده و پروسه های متذکره باید 

توسط خود افغان ها به پیش برده شود. انکشاف اقتصاد 

خوبتر و استقاللیت سیاسی یک عرصه ی حیاتی به منظور 

صلح پایدار در کشور میباشد. تقویت اتحاد ملی و حس 

مالکیت یکی از موضوعات مهمی بود که در مباحثات 

مشورتی ظهور نمود. اما اشتراک کننده گان اظهار نمودند 

که جامعه ی بین المللی باید حمایت کلی و محتاطانه را 

ر اساس وجوه مالی و منابع  مورد نیاز باشد، بکه خاصتاً 

، 3102ادامه دهد. انعکاس نگرانی های راهکار صلح 

اشتراک کننده گان همچنان تأکید نمودند که یک حرکت 

محتاطانه منطقوی باید ایجاد گردد که در آن حالت 

کشورهای همسایه نتوانند در مسایل داخلی افغانستان 

ظر داشت چنین موضوع، مؤسسه اعمال نفوذ نمایند. با در ن

ی برابری برای صلح و دموکراسی سفارشات ذیل را برای 

 جامعه بین المللی و دونر ها ارایه مینماید. 

 
 حمایت از ابتکارات افغان ها

 

در مباحثات مشورتی تأکید به عمل آمد که راهکار صلح به 

طور عموم ضروریات و نگرانی های زنان و مردم را به سطح 

و به گونه ی درست در نظر نگرفته است. هر پروسه  سیاسی

ی صلح که ادعای تداوم و پایداری را مینماید، باید تمرکز 

قوی روی مردم نماید. مباحثات با مردم و تقویت پروسه ی 

صلح و مصالحه به سطح ملی و محلی  باید در صدر فهرست 

اولویت های جامعه ی بین المللی قرار گیرد. تمویل کننده 

ان بین المللی باید روی منابع مالی به منظور حمایت از گ

ابتکارات افغان ها که بسیج سازی مردم را در قسمت پروسه 

های صلح و خاصتاً اهمیت شامل سازی نقطه نظرات آنها 

  .در پروسه ی صلح و پالنگذاری امنیتی، حمایت نمایند

 
 

داد خواهی برای پروسه ی جامع صلح و مصالحه از 

 نظر جنسیتنقطه 

 

ملل متحد  0232به طور مشخص در هماهنگی با قطعنامه 

نظرات، تجارب و ضروریات زنان باید در هر قدم پالن صلح 

گنجانیده شود. جامعه ی بین المللی باید به طور عام قبول 

نماید که راهکار صلح کنونی شامل نقطه نظرات و پالن 

قطعنامه  اصولگذاری مشخص از لحاظ جنسیت نمی باشد.

ملل متحد حتی به سطح کوچک در نظر گرفته  0232

وظ، برنامه های آگاهی دهی در حنشده است. روی این مل
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آن باید به سطح ملی و  اصولمورد محتوای قطعنامه و 

محلی توسط دولت افغانستان و جامعه ی مدنی و جناح 

باشند، براه  های بین المللی که متعهد به چنین امر می

 ود. انداخته ش
 

داد خواهی برای پروسه ی جامع و مردمی صلح و 

 مصالحه

 

جناح های بین المللی باید به طور فعاالنه برای یک پروسه 

ی نهادینه و جامع صلح دادخواهی نمایند. این در حالیست 

که مذاکرات سیاسی به سطح ملی و مصالحه کلید اساسی 

 رجام بهبرای ایجاد ثبات و صلح بوده اما صلح پایدار در ف

مردم افغانستان تعلق میگیرد. جامعه ی بین المللی روی 

تسهیل نمودن صحبت ها و مذاکرات میان دولت افغانستان 

و طالبان و دیگر جناح های منطقوی تمرکز نماید. ایشان 

همچنان باید ابتکارات را در زمینه حمایت نمایند که منجر 

ردمی به نهادینه ساختن این پروسه به سطح محلی و م

 گردد. 

 

 مردمحمایت از امنیت منقطوی در همکاری با 

 

در مورد دیدگاه هایشان  با مردم باید به طور منظم ومتواتر

در ارتباط با امنیت منطقه و اثرات آن به سطح محل جهت 

ایجاد یک تصویر که شامل انگیزه ها به سطح ملی و محلی 

باشد، مشاورت صورت گیرد. جامعه ی بین المللی باید 

انکشاف شبکه های صلح مردمی را حمایت نموده که 

 ت منطقوی رویباالخص با زنان در ارتباط با تأثیر موضوعا

نگرانی های امنیتی محلی مشورت صورت گیرد. گزارش 

تحقیقی اخیر انستیتوت زنان برای صلح و امنیت وانمود 

مینماید که زنان نفوذ مستقیم باالی اعضای فامیل در 

کشورهای همجوار داشته و روی این ملحوظ تجارب و 

تخصص شان میتواند در پیوند با تعیین بیالنس امنیت 

ی به مثابه ی بخشی از پروسه ی صلح خیلی ها مفید منطقو

 واقع شود.  

 

اعمال فشار جهت نگهداشتن حقوق زنان در اجندای 

 سیاسی

خطری وجود دارد که مذاکرات با جناح های درگیر جنگ 

منتج به ایجاد موانع برای زنان و از بین رفتن  تعهداتی که 

گرفته در ارتباط با حقوق و ارتقای ظرفیت زنان صورت 

است، خواهد گردید. یکی از موضوعات که در مباحثات روی 

آن تأکید صورت گرفت موضوع حفظ حقوق زنان در 

مذاکرات صلح، خاصتاً حق دسترسی به معارف و اشتراک 

در پروسه های سیاسی بود. جهت حمایت از این موضوع، 

جامعه ی جهانی باید وجوه مالی، مواد و منابع مورد ضرورت 

پروژه هایی که توجه جوانب ذیربط را در پیوند با  را برای

اهمیت حقوق زنان، حمایت کمپاین های رسانه یی که 

حمایت الزم نموده و حقوق زنان را بیان میدارند، فراهم 

برای آموزش کارمندان اناث دولتی در قسمت اهمیت 

ه تهیسهمگیری مساویانه ی زنان در برقراری صلح پایدار 

، جامعه ی جهانی میتواند حمایت مستقالنه . در فرجامبدارد

را در جهت شامل سازی زنان در پروسه ی صلح و محفوظ 

فراهم نمودن حقوق زنان و آزادی شان در تمامی مذاکرات 

را میتوان به مثابه  0252نماید. یک مرتبه ی دیگر قطعنامه 

 ی وسیله ی با ارزش برای این شیوه به کار برد.  

 

ان ارگان های زنان به عوض حمایت هماهنگی می

 ایجاد تفرقه

 

با در نظر داشت عالقمندی جدی تمویل کننده گان در 

قسمت برنامه های مبنی بر جندر، رقابت در پیوند با منابع 

مالی و تمویل چنین برنامه ها باعث عدم  هماهنگی مؤثر 

میان سازمان هایی که روی موضوعات زنان کار مینمایند، 

گردیده است.  تمویل کننده باید واقف باشند که تأثیری 

ورت به وجوه مالی عدم مؤثریت هماهنگی را  میان ضر

سازمان هایی که روی جذب منابع مالی اتکا میکنند، ببار 

اینرو منافع هماهنگی فعالیت ها و شریک نمودن از آورده و 

معلومات را میان ارگانهای زنان  کاهش میدهد. شامل 

ساختن آگاهی دهی در پیوند با چنین امر تمویل کننده 

تقاعد خواهد ساخت تا استراتیژی و یا پرنسیپ را م گان

های هماهنگ کننده را جهت کاهش این امری غیر مترقبه 

 پالن نمایند.  
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 تیتقو به متعهد که بوده یردولتیغ و یرانتفاعیغ نهاد کی یدموکراس و صلح یبرا یبرابر موسسه
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 و صلح یبرا یبرابر موسسه. شوند شگامیپ کشور در کیدموکرات یها روند ریسا و صلح اعمار

 سهم آنها تا دارد تیفعال جوانان و زنان شتریب هرچه یساز جیبس یراستا در همچنان یدموکراس

 یبرا را ییها نهیزم موسسه نیا. ندینما ادا است، مواجه آن با افغانستان که یها چالش در را شان

 نموده جادیا زنان و جوانان یبرا را ها شبکه ند،یآ گردهم آنها تا است نموده فراهم جوانان و زنان

 کشور کی به افغانستان رییتغ یبرا مشترکا و ندینما یساز اعتماد بتوانند قیطر نیا از آنها تا است

 .ندینما تالش ض،یتبع و خشونت نوع هر از یعار کیدموکرات
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